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Judeţul Constanţa 
Secţiunea I - Comercianţi 
1. Societatea comercială 2 M PLUS SRL; cod unic de înregistrare 6171263 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială 
Str. Traian nr.31 
Dosar nr. 7878/118/2010 

Comunicare sentinţa civilă nr.1734/com/3.03.2011 
Către, 
Listă anexă 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.1734/com/3.03.2011, pronunţată în dosarul nr.7878/118/2010, de 
Tribunalul Constanţa, Secţia comercială, privind debitorul SC 2M Plus SRL, cu sediul în Constanţa, strada Nicolae 
Titulescu, bl. M1, sc.A, et.1, ap.4, CUI 6171263, J13/3215/1994. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                   Grefier, 
 

Listă anexă 
Contestator SC Wavin România SRL, cu sediul ales în Bucureşti, str. Amiral Murgescu nr.5, sector 2  
Intimata G.D. Reorganizare şi Lichidare IPURL (fostă CII Dumitru Gabriela) cu sediul procesual ales în Constanţa, str. 
Grozeşti nr.82-84, la avocat Felicia Ovanesian, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC 2M Plus SRL, cu 
sediul în Constanţa, strada Nicolae Titulescu, bl. M1, sc.A, et.1, ap.4, CUI 6171263, J13/3215/1994. 
 2011 (139355) 
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* 
Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială 
Dosar nr. 7878/118/2010 

Încheiere 
Şedinţa publică din data de 24 februarie 2011 

Judecător sindic – Ioana Păunescu 
Grefier - Mihaela Mihail 

S-a luat în examinare contestaţia formulată în temeiul Legii nr.85/2006 de către contestatoarea SC Wavin România 
SRL, cu sediul ales în Bucureşti, str. Amiral Murgescu nr.5, sector 2în contradictoriu cu intimata G.D. Reorganizare şi 
Lichidare IPURL (fostă CII Dumitru Gabriela) cu sediul procesual ales în Constanţa, str. Grozeşti nr.82-84, la avocat 
Felicia Ovanesian, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC 2M Plus SRL, cu sediul în Constanţa, strada 
Nicolae Titulescu, bl. M1, sc.A, et.1, ap.4, CUI 6171263, J13/3215/1994. 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă practician Dumitru Gabriela pentru intimată, lipsind 
contestatoarea. 
Procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită în conformitate cu prevederile art.87 şi următoarele Cod procedură 
civilă. 
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Intimata arată că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de propus în cauză. 
Judecătorul sindic constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri asupra contestaţiei. 
Reprezentantul intimatei depune la dosar concluzii scrise şi solicită respingerea contestaţiei ca nefondată. 
Subliniază faptul că societatea contestatoare a figurat în evidenţa contabilă a debitoarei şi a fost notificată individual la 
adresa cunoscută, conform borderoului de corespondenţă din 15.01.2010 pe care l-a depus la dosar. Contestatoarea şi-a 
schimbat sediul în vara anului 2009 şi trebuia să aducă la cunoştinţă noul sediu.  
Pentru motivele expuse pe larg în cuprinsul concluziilor scrise, solicită respingerea contestaţiei ca nefondată. 
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra contestaţiei. 

Judecătorul sindic, 
Având nevoie de timp pentru a delibera: 

Dispune: 
Amână pronunţarea la data de 3.03.2011. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.02.2011. 
Judecător sindic,                             Grefier, 
Ioana Păunescu                                                                                    Mihaela Mihail 
 2011 (139356) 

* 
Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială 
Dosar nr. 7878/118/2010 

Sentinţa civilă nr.1734/COM/2011  
Şedinţa publică din data de 3 martie 2011 

Judecător sindic – Ioana Păunescu 
Grefier - Mihaela Mihail 

S-a luat în examinare contestaţia formulată în temeiul Legii nr.85/2006 de către contestatoarea SC Wavin România SRL 
în contradictoriu cu intimata G.D. Reorganizare şi Lichidare IPURL (fostă CII Dumitru Gabriela) cu sediul procesual 
ales în Constanţa, str. Grozeşti nr.82-84, la avocat Felicia Ovanesian, în calitate de administrator judiciar al debitoarei 
SC 2M Plus SRL, cu sediul în Constanţa, strada Nicolae Titulescu, bl. M1, sc.A, et.1, ap.4, CUI 6171263, 
J13/3215/1994. 
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 24.02.2011 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a 
pronunţării din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Judecătorul sindic, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 03.03.2011 când a pronunţat 
următoarea sentinţă civilă. 

Judecătorul sindic, 
Asupra contestaţiei de faţă, constată: 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.7878/118/2010, creditoarea SC Wavin România SRL a investit 
judecătorul sindic desemnat în dosar nr.12448/118/118/2009 al Tribunalului Constanţa, cu soluţionarea contestaţiei 
împotriva măsurii administratorului judiciar GD Reorganizare şi Lichidare IPURL privind neînscrierea în tabelul 
creditorilor debitoarei SC 2M Plus SRL, în insolvenţă. 
A solicitat contestatoarea înscrierea în tabelul obligaţiilor debitoarei SC 2M Plus SRL cu suma de 18 923,11 lei. 
În motivarea cererii, contestatoarea SC Wavin România SRL arată, în esenţă, că la data de 16.04.2010 a formulat 
cererea de înscriere în tabelul creditorilor debitoarei SC 2M Plus SRL, în insolvenţă, cu suma de 18.923,11 lei compusă 
din 17.351,06 lei reprezentând debit conform facturii fiscale nr.8182889/16.12.2008 şi 1.572,05 lei reprezentând 
dobândă legală aferentă. 
Prin notificarea nr.379/15.06.2010 transmisă de GD Reorganizare şi Lichidare IPURL, administratorul judiciar i-a 
comunicat neînscrierea creanţei în tabelul obligaţiilor cu motivarea că declaraţia de creanţă a fost formulată tardiv în 
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raport de termenul stabilit prin sentinţa civilă nr.8029/COM/17.12.2009 pronunţată în dosar nr.12448/118/118/2009 al 
Tribunalului Constanţa. 
Apreciază contestatoare că măsura lichidatorului judiciar este netemeinică şi nelegală, întrucât nu şi-a îndeplinit 
obligaţia prevăzută de art.61şi 62 din Legea 85/2006, în sensul că nu i-a transmis notificarea privind deschiderea 
procedurii insolvenţei faţă de debitoare. 
Având în vedere că a aflat în mod întâmplător despre deschiderea procedurii şi nu a avut cunoştinţă de termenele limită 
pentru declararea creanţei împotriva averii debitoarei, contestatoarea creditoare a solicitat înscrierea în tabelul 
creditorilor. 
În susţinerea contestaţiei au fost anexate înscrisuri şi practică judiciară. 
În apărare, intimatul GD Reorganizare şi Lichidare IPURL a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei ca 
nefondată. 
Administratorul judiciar a arătat că a procedat la notificarea creditorilor înregistraţi în contabilitatea debitoarei, 
comunicându-le deschiderea procedurii insolvenţei şi termenul limită pentru depunerea şi înregistrarea cererilor de 
creanţă fixat la 15.02.2010. Totodată a procedat la notificarea creditorilor necunoscuţi prin publicarea în ziar şi în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.151/7.01.2010, conform art.7 al.3 din Legea 85/2006. 
Adresa nr.26/15.01.2010 a fost comunicată creditoarei contestatoare prin poştă( filele 24-26), iar aceasta a formulat 
cerere de declarare a creanţei peste termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei. 
În susţinerea întâmpinării au fost anexate înscrisuri. 
Analizând contestaţia, judecătorul sindic o constată întemeiată şi o va admite pentru următoarele considerente: 
În speţă, procedura insolvenţei a fost deschisă faţă de debitoarea SC 2M Plus SRL prin sentinţa civilă nr.8029/ 
COM/17.12.2009 pronunţată în dosarul nr.12448/118/2009 al Tribunalului Constanţa.  
Termenul limită de înscriere a creanţelor a fost stabilit la data de 15.02.2010. 
În conformitate cu dispoziţiile art.61 din Legea 85/2006 administratorul judiciar a procedat la notificarea debitoarei, a 
oficiului registrului comerţului şi a creditorilor bugetari cunoscuţi. 
Conform art.61 al.3 şi art.7 din Legea 85/2006 notificarea a fost publicată într-un ziar central şi în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr.151/7.01.2010. 
În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în sarcina sa, administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor 
înregistraţi în contabilitatea debitoarei în condiţiile art.61 al. 1 şi 3 din Legea 85/2006 şi art.85-94 Cod procedură civilă 
în vederea stabilirii masei credale, dar notificarea transmisă contestatoarei SC Wavin România SRL, prin poştă, a fost 
returnată cu menţiunea destinatar mutat ( fila 26). 
Este adevărat că potrivit art.7 alin.3 teza finală din lege îndeplinirea actelor menţionate la alin.1 se poate face prin 
publicitate, în cazurile expres prevăzute de lege, dar din interpretarea dispoziţiilor legale în materie rezultă că publicarea 
notificării în BPI şi într-un ziar de largă circulaţie nu constituie excepţia prevăzută expres de lege, ci aceasta trebuie să 
completeze notificarea individuală, iar nu să o înlocuiască. 
În consecinţă, întrucât art.75 alin.1 reglementează imperativ notificarea fiecărui creditor în parte, iar în speţă nu s-a 
făcut dovada comunicării acestei notificări la adresa corectă a creditoarei contestatoare, ce putea fi aflată prin minime 
diligenţe efectuate la ORC, conform art.67 al.2 din Legea 85/2006, judecătorul sindic apreciază că sancţiunea prevăzută 
la art.76 din Legea 85/2006 nu poate opera în cauză. 
Cum creditoarea contestatoare nu a fost legal notificată asupra deschiderii procedurii faţă de debitoarea sa, rezultă că 
aceasta este în drept să formuleze cerere de declararea creanţei şi să fie înscrisă ăn tabelul obligaţiilor debitoarei cu 
suma de 18.923,11 lei, la ordinea de prioritate prev. de art.123 pct.7 din Legea 85/2006. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite contestaţia formulată de contestatoarea SC Wavin România SRL, cu sediul ales în Bucureşti, str. Amiral 
Murgescu nr.5, sector 2în contradictoriu cu intimata G.D. Reorganizare şi Lichidare IPURL (fostă CII Dumitru 
Gabriela) cu sediul procesual ales în Constanţa, str. Grozeşti nr.82-84, la avocat Felicia Ovanesian, în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei SC 2M Plus SRL, cu sediul în Constanţa, strada Nicolae Titulescu, bl. M1, sc.A, 
et.1, ap.4, CUI 6171263, J13/3215/1994. 
Dispune înscrierea creditorului SC Wavin România SRL în tabelul creanţelor debitorului cu suma de 18.923,11 lei 
reprezentând: 17.351,06 lei contravaloare factură 8182889/16.12.2008 şi 1.572,05 lei contravaloare dobândă legală, la 
ordinea de prioritate reglementată de art.123 pct. 7 din Legea nr.85/2006. 
Executorie. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 3.03.2011. 
Judecător sindic,                                                                                     Grefier, 
Ioana Păunescu                                                                         Mihaela Mihail 
 2011 (139357) 

 

2. Societatea comercială ADY�ELIUS SRL; cod unic de înregistrare 10549864 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, str. Traian, nr.31 
Dosar nr. 13044/118/2010 

Comunicare sentinţa nr.4223/COM 
 emisă la: ziua 23, luna 05, anul 2011 

Către,  
Listă anexă: 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr.4223/com din 23.05.2011 pronunţată în dosarul nr.13044/118/2010 de 
Tribunalul Constanţa, Secţia comercială privind debitorul SC Adynelius SRL cu sediul în Medgidia Sat. Valea Dacilor 
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judeţ Constanţa înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.J13/1313/1998 CUI 
10549864. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                   Grefier, 
 

Listă anexă: 
Creditoare SC Del Fin Leasing IFN SA cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Matei Voievod, nr.40 
Debitoare SC Adynelius SRL cu sediul în Medgidia Sat. Valea Dacilor judeţ Constanţa înregistrată în Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.J13/1313/1998 CUI 10549864. 
Cabinet Individual de Insolvenţă Tudoruş Cristina, cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr.27A judeţul Constanţa 
administrator judiciar al debitoarei SC Adynelius SRL 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr.121 A, 
judeţul Constanţa 
 2011 (139358) 

* 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 13044/118/2010 

Sentinţa civilă nr.4223/com 
Şedinţa publică din data de 23.05.2011 

Completul compus din: 
Judecător sindic Corina Eugenia Jianu 

Grefier Carolina Matără 
S-a luat în examinare cauza având ca obiect aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea 85/2006 la cererea 
creditoarei SC Del Fin Leasing Ifn SA cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Matei Voievod, nr.40 cu privire la debitoarea 
SC Adynelius SRL cu sediul în Medgidia Sat. Valea Dacilor judeţ Constanţa înregistrată în Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Constanţa sub nr.J13/1313/1998 CUI 10549864. 
La apelul nominal făcut în şedinţă se constată lipsa părţilor.  
Prezenta cerere s-a timbrat cu 120 lei taxa de timbru conform foii de vărsământ ataşate la dosar şi 0,3 lei timbru 
judiciar. 
Procedura de citare este legal îndeplinită cu respectarea prevederilor art.87 pct. 2 şi următoarele Cod Procedură Civilă. 
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, care evidenţiază părţile, obiectul litigiului, menţiunile 
privitoare la îndeplinirea procedurii de citare.  
Judecătorul sindic - în temeiul art.150 Cod Procedură Civilă - constată pricina în stare de judecată şi rămâne în 
pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Constatând că cererea formulată de creditor SC Del Fin Leasing IFN SA având ca obiect deschiderea procedurii 
insolvenţei, a fost comunicată debitorului la data de 15.10.2010 şi că nu s-a formulat contestaţie, potrivit art.33 alin 2 
din Legea privind procedura insolvenţei; 
Constatând că SC Del Fin Leasing Ifn SA are împotriva debitoarei SC Adynelius SRLo creanţă comercială certă, 
lichidă şi exigibilă în cuantum de 13460,67 lei, dovedită cu titlurile executorii, ataşate la dosar. 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii,  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de creditoarea SC Del Fin Leasing IFN SA pentru deschiderea procedurii insolvenţei 
împotriva debitoarei SC Adynelius SRL 
În temeiul art.33 alin.6 din Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2006, 
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC Adynelius SRL, cu sediul în Mun. 
Medgidia, sat Valea Dacilor, judeţul Constanţa, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J13/1313/1998. 
În temeiul art.34 din Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2006,    
Desemnează pe practicianul în insolvenţă Tudoruş Cristina – Cabinet Individual de Insolvenţă, în calitate de 
administrator judiciar, cu un onorariu de 3000 lei, exclusiv TVA. 
Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, precum şi orice alte atribuţii stabilite în 
sarcina sa de către judecătorul sindic. 
În temeiul art.61 alin.1-3 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,  
Dispune notificarea prevăzută de art.62 de către administratorul judiciar tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi publicarea, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de 
largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
În temeiul art.35 din Legea nr.85/2006, 
Debitoarea este obligată să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolvenţei, 
actele şi informaţiile prevăzute de art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006. 
În conformitate cu art.47 alin.1 din Legea nr.85/2006, 
Deschiderea procedurii ridică debitoarei dreptul de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi 
administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, dacă aceasta nu-şi declară intenţia de reorganizare în termen de 
10 zile de la deschiderea procedurii, în condiţiile art.35. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 07.07.2011. 
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Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 27.07.2011. 
Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii este 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului preliminar, conform art.73 alin.2 din Legea nr.85/2006 mod. şi completată prin Legea nr.169/2010. 
Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la 11.08.2011. 
Stabileşte data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 01.08.2011, ora 12:00 la sediul administratorului judiciar 
şi dispune convocarea creditorilor.  
În baza art.4 alin.1 şi 2 coroborat cu art.20 lit.f din Legea nr.85/2006 şi cu prevederile pct. 2 al Normelor Metodologice 
pentru aplicarea art.4: 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont distinct la o unitate bancară 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. 
Plăţile se vor face din contul deschis pe numele averii debitoarei, pe bază de dispoziţii emise de către administratorul 
judiciar. 
Toate operaţiunile contabile dispuse asupra acestui cont vor fi evidenţiate în rapoartele întocmite de către 
administratorul judiciar şi vor fi justificate, prin depunerea la dosar a documentelor de plata şi a extraselor de cont. 
Fixează termen de judecată la 21.11.2011, ora 8.30, F1. 
Definitivă. Executorie. 
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.  
Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.05.2011. 
Judecător sindic,                                             Grefier, 
Corina Eugenia Jianu                              Carolina Matără 
 2011 (139359) 

 
3. Societatea comercială ALIME�T ECATERI�A SRL; cod unic de înregistrare 25203515 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială 
Str. Traian, nr.31 
Dosar nr. 7888/118/2011 

Comunicare încheiere nr.741/COM 
 emisă la: ziua 23, luna 05, anul 2011 

Către,  
Listă anexă 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.741/com din 23.05.2011 pronunţată în dosarul nr.7888/118/2011 de 
Tribunalul Constanţa, Secţia comercială privind debitorul SC Aliment Ecaterina SRL cu sediul în sat Plopeni, comuna 
Chirnogeni, jud. Constanţa, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.J13/558/2009 
CUI 25203515. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                  Grefier, 
 

Listă anexă 
Debitoare SC Aliment Ecaterina SRL cu sediul în sat Plopeni, comuna Chirnogeni, jud. Constanţa, înregistrată în 
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.J13/558/2009 CUI 25203515 - 
Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela cu sediul în Constanţa, bdul. 1 Mai, nr.3, bl. H10, et.7, ap.31, judeţul 
Constanţa lichidator judiciar al debitoarei SC Aliment Ecaterina SRL  
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr.121 A, 
judeţul Constanţa 
 2011 (139360) 

* 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 7888/118/2011 

Încheiere nr.741/com 
Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 23.05.2011 

Completul compus din: 
Judecător sindic Corina Eugenia Jianu 

Grefier Carolina Matără 
S-a luat în examinare cauza având ca obiect aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea 85/2006 la cererea 
debitoarei SC Aliment Ecaterina SRL cu sediul în sat Plopeni, comuna Chirnogeni, jud. Constanţa, înregistrată în 
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.J13/558/2009 CUI 25203515 - prin lichidator Crişan 
Daniela, cu sediul în Constanţa, b-dul 1 Mai, nr.3, bl. H10, et.7, ap.31, jud. Constanţa. 
La apelul nominal făcut în şedinţă se constată lipsa părţilor.  
Prezenta cerere s-a timbrat cu 120 lei taxa de timbru conform foii de vărsământ ataşate la dosar şi 0,3 lei timbru 
judiciar. 
Procedura de citare este legal îndeplinită cu respectarea prevederilor art.87 pct. 2 şi următoarele Cod Procedură Civilă. 
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S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, care evidenţiază părţile, obiectul litigiului, menţiunile 
privitoare la îndeplinirea procedurii de citare.  
Judecătorul sindic - în temeiul art.150 Cod Procedură Civilă - constată pricina în stare de judecată şi rămâne în 
pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de faţă, 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.7888/118/2011, SC Aliment Ecaterina SRL prin lichidator 
Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, în formă simplificată, 
motivată de împrejurarea că societatea comercială se află în stare de insolvenţă, înregistrând datorii certe, lichide şi 
exigibile, a căror scadenţă a depăşit termenul de 90 de zile. Totodată, debitoarea a solicitat numirea în calitate de 
lichidator judiciar a Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela. 
Asupra acţiunii civile de faţă, instanţa reţine că debitoarea se află în stare de insolvenţă vădită, înregistrând debite 
scadente către terţi, conformându-se obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art.27 din Legea nr.85/2006 de a formula 
prezenta cerere în vederea declanşării procedurii insolvenţei. Debitoarea a anexat cererii formulate înscrisurile 
prevăzute de dispoziţiile art.28 din Legea nr.85/2006, iar prin declaraţie expresă şi-a si-a arătat intenţia de a intra în 
procedura simplificata a falimentului, conform dispoziţiilor art.1 alin.2 lit.f şi art.28 alin.1 lit.h din Legea 85/2006. 
Instanţa constata că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.1 alin.2, art.27, art.28 şi art.30 din 
Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, motiv pentru care va admite cererea debitoarei, urmând ca, în baza 
art.32 din Legea nr.85/2006 să dispună deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi desemnarea în calitate de 
lichidator judiciar a Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC Aliment Ecaterina SRL, prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă 
Crişan Daniela. 
În temeiul art.1 alin.2 lit.e, art.27, art.28 alin.1 lit.h, art.32 alin.1 şi art.107 alin.A (a) din Legea privind procedura 
insolvenţei;  
Dispune intrarea în faliment în procedura simplificată faţă de debitoarea SC Aliment Ecaterina SRL, cu sediul în sat 
Plopeni, comuna Chirnogeni, jud. Constanţa, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub 
nr.J13/558/2009.  
În temeiul art.34 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Desemnează în calitate de lichidator judiciar pe Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela, care va îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art.25 din lege, cu o retribuţie fixă de 3000 lei şi cota variabilă de 10% din fondurile obţinute în 
beneficiul creditorilor (din lichidarea bunurilor ce compun patrimoniul debitoarei şi recuperarea creanţelor debitoarei). 
Sumele nu conţin TVA. 
În temeiul art.36 din Legea nr.85/2006 se suspendă de drept toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea 
creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, precum şi termenul de prescripţie al acestor acţiuni. 
În temeiul art.42 din Legea 85/2006 dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrele speciale de evidenţă ori în 
conturile înregistrate electronic. 
În temeiul art.32 alin.2 din Legea nr.85/2006: 
Dispune ca lichidatorul judiciar să notifice intrarea în faliment creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în vederea efectuării menţiunii.  
Dispune publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pe cheltuiala 
averii debitorului.  
Termenul de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de intrare în faliment în procedură simplificată este 
de 10 zile de la notificare. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 07.07.2011. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 18.07.2011. 
Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii este 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului preliminar, conform art.73 alin.2 din Legea nr.85/2006 mod. şi completată prin Legea nr.169/2010. 
Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 02.08.2011. 
Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 25.07.2011. ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar şi 
dispune convocarea creditorilor.  
În temeiul art.113 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont distinct la o unitate bancară 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 lichidatorul judiciar. 
Fixează termen de judecată la data de 07.11.2011, ora 8,30, F1. 
Definitivă. Executorie. 
Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.05.2011. 
Judecător sindic,                                                                                     Grefier, 
Corina Eugenia Jianu                                                                     Carolina Matără  
 2011 (139361) 
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4. Societatea comercială BASTIO� GRUP SRL; cod unic de înregistrare 18372961 
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă  

A debitorului SC Bastion Grup SRL 
Nr. 04/27.05.2011 

Număr dosar 7337/118/2010, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercialǎ, Judecǎtor sindic Cristina Constantinescu. 
Temeiul juridic: art.20 lit.b şi art.59 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţǎ Tudoruş Cristina, cod de identificare fiscală: RO 19599866 
sediul social: Constanţa, str. Poporului nr.27 A, Constanţa, jud. Constanţa, număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 1B1059 tel./fax: 0241 691006, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: 
Tudoruş Cristina. 
Debitor: SC Bastion Grup” SRL, sediul social: str. Badea Cartan, nr.17A, bl. K16A, sc.A, et.3, ap.128, jud. Constanţa, 
număr de ordine în registrul comerţului J13/377/2006, CUI 18372961. 
Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă: 
Administratorul judiciar în efectuarea demersurilor necesare stabilirii cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă a solicitat administratorului societăţii debitoare în temeiul art.35 din Legea nr.85/2006, modificată, 
punerea la dispoziţia sa a actelor contabile prevăzute de art.28 din lege. 
În urma solicitărilor noastre, administratorul societăţii debitoare nu s-a conformat şi nu a pus la dispoziţia 
administratorului judiciar actele contabile solicitate. 
Prezentul raport este întocmit doar pe baza informaţiilor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor. 
Din analiza bilanţurilor contabile ale societăţii debitoare rezultă că motivele pentru care aceasta se află în insolvenţă 
sunt următoarele: 
Analizând bilanţul contabil, administratorul judiciar a ajuns la concluzia că societatea SC Bastion Grup SRL, înregistra 
la sfârşitul anului 2006 un profit net al exerciţiului financiar în cuantum de 35.622 lei. 
De asemenea, ultimele bilanţuri ne arată faptul că societatea debitoare a înregistrat pierderi în anii următori, respectiv 
322.774 lei în anul 2007 şi 332.150 lei în anul 2008. 
Conform informaţiilor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor, ultimul an în care societatea debitoare a depus acte 
contabile este anul 2008, an în care a fost înregistrată pierdere. De asemenea, potrivit bilanţului depus pentru anul 2008, 
rezultă faptul că societatea debitoare deţinea active circulante în valoare de 2.889.014 lei, din care stocuri materiale 
1.223.324 lei, casă şi conturi la bănci 91.500 lei, creanţe 1.574.190 lei. 
Întrucât de la această dată nu au mai fost depuse situaţii financiare, considerăm că administratorul statutar nu a mai 
întocmit contabilitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii Contabilităţii. 
Situaţiile financiare se compun, de regulă, din bilanţul contabil, contul rezultatului exerciţiului, rapoartele 
administratorilor şi diferite declaraţii pe proprie răspundere. Bilanţul contabil este documentul oficial de sinteză al 
tuturor unităţilor patrimoniale. Bilanţul contabil contribuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a 
situaţiei financiare şi asupra rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială. Acesta este un tablou care cuprinde în formă 
sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum şi 
rezultatul unui agent economic la un moment dat. Întrucât pe baza bilanţului contabil se analizează periodic, gradul 
realizării indicatorilor proiectaţi şi a rezultatelor, se identifică rezerve şi se stabilesc măsuri de perfecţionare a activităţii 
economice şi financiare, întocmirea acestuia este obligatorie conform art.28 din Legea nr.82/1991 şi art.73 din Legea 
nr.31/1990. 
Nedepunerea documentelor contabile la organele competente chiar în perioada în care nu s-a desfăşurat activitate (la 
oficiile registrului comerţului şi administraţiile financiare) duc la prezumţia că nu a fost ţinută o contabilitate în 
conformitate cu legea. 
De asemenea, nedepunerea documentelor contabile prevazută ca obligaţie legală de către art.28 şi următoarele din 
Legea nr.82/1991 a contabilităţii duce şi la prezumţia existenţei legăturii de cauzalitate dintre săvârşirea faptei 
prevazută de art.138 lit.d şi producerea prejudiciului întrucât prin ţinerea unei contabilităţi în conformitate cu legea s-ar 
fi putut observa obligativitatea plăţii obligaţiilor fiscale către bugetul de stat care dacă ar fi fost achitate la timp nu ar fi 
dus la perceperea de penalităţi şi dobânzi.  
Considerăm că pentru ajungerea societăţii în stare de insolvenţă este vinovat administratorul/asociatul unic întrucât ar fi 
putut să suspende activitatea societăţii, achitând debitul iniţial către bugetul de stat, evitând astfel să acumuleze 
penalităţi.  
Considerăm în momentul de faţă (având în vedere singurele informaţii de care a dispus administratorul judiciar), că sunt 
îndeplinite condiţiile, pentru angajarea răspunderii în baza art.138 din Legea nr.85/2006 – privind procedura 
insolvenţei, în conformitate cu prevederile prevăzute la litera 
c) a dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăţi” 
d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea”. 
Concluzionăm următoarele: cauzele şi împrejurările care ar fi dus la apariţia stării de insolvenţă iminentă a debitoarei, 
care în baza datelor avute la dispoziţie şi a practicii judiciare se datorează unui management defectuos şi culpabil din 
partea administratorului atât din punct de vedere al modului în care au gestionat plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, 
cât şi din punctul de vedere al informaţiilor, în general, şi a celor economice, în special, deoarece acestea sunt 
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principalele surse folosite în procesul de management, care să permită examinarea critică a modului de utilizare a 
resurselor materiale, umane şi naturale, în vederea luării deciziilor care se impun, situaţie care a fost urmată de o 
pasivitate din partea persoanelor care aveau această obligaţie, ce a constat în neachitarea obligaţiilor faţă de creditori, 
fapt ce a dus într-un final la deschiderea procedurii insolvenţei, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, 
modificată. 
Persoana căreia i se poate imputa ajungerea societăţii în stare de insolvenţă este Luchian Nicolae.  
În opinia administratorului judiciar se impune angajarea răspunderii acestor persoane în conformitate cu prevederile 
art.138 din Legea nr.85/2006 – privind procedura insolvenţei, aşa cum se prevede la litera c), pentru că: 
 a dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi” 
”au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea”. 

Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţǎ Tudoruş Cristina 
 2011 (139362) 

 
5. Societatea comercială BLUE �AVE SRL; cod unic de înregistrare 24405370 

�otificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr.54, data emiterii: 27.05.2011 

1. Date privind dosar: Nr. dosar 5315/118/2011, Tribunal Constanţa Secţia comercială, Judecător sindic Ioana Păunescu 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Constanţa, str. Traian nr.31, număr de telefon 0241/551345; programul 
arhivei/ registraturii instanţei: luni- vineri: 8,30- 12,30 
3.1.Debitor: SC Blue Nave” SRL, sediul social în sat Valu lui Traian, comuna Valul lui Traian, str. Împăratul Traian, 
nr.21A, judeţ Constanţa, Cod de identificare fiscală 24405370, număr de ordine în registrul comerţului J13/3127/2008 
3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat 
4.Creditori: DGFP Constanţa, str. I. Gh. Duca, nr.18, Constanţa; Consiliul Local Constanţa - Serviciul Public de 
Impozite şi Taxe, str. Sulmona, nr.22, Constanţa; Inspectoratul Teritorial de Munca Constanţa, strada Decebal, nr.13, 
Constanţa; Polaris M Holding SRL, str. Spiru Haret, nr.2A, pavilion administrativ, Constanţa; SC Enel Distribuţie 
Dobrogea SA, str. N. Iorga, nr.89A Constanta; RAJA SA Constanţa, str. Călăraşi, nr.22-24; Radet Constanţa, Bd. 
Tomis, nr.107, Constanţa; Radioteleviziunea Româna, Calea Dorobanţilor, nr.191, sector 1, Bucureşti; 
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţa Jianu Georgeta, legal reprezentata prin practician în 
insolvenţa Jianu Georgeta, cod de identificare fiscală 21137613, cu sediul în Constanţa, str. Dispensarului, nr.12, bl. 
16A, ap.17, judeţ Constanţa, nr.de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1013/05.12.2005; Tel: 
0723/554230, 0341/440880, 0341/801054; fax 0241/619265, e-mail georgianajianu2002@yahoo.com 
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Jianu Georgeta, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Blue 
Nave”SRL, conform sentinţei comerciale nr.3510 din data de 03.05.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia 
comercială, în dosarul 5315/118/2011, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura 
insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(4), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Blue Nave SRL prin sentinţa comercială nr.3510 din 
data de 03.05.2011 pronunţată de Tribunalul Constanta, secţia comercială, în dosarul 5315/118/2011. 
7.1. Debitorul SC Blue Nave SRL 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 
Blue Nave SRL 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 17.06.2011. 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 de depunere de creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la 
notificare. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 07.07.2011.Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 22.07.2011. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului 
judiciar din Constanta, strada Nicolae Iorga, nr.28, bl. MD6A, parter; data: 12.07.2011 Ora:10,00 având ca ordine de zi: 
1. prezentarea situaţiei debitorului şi a cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia insolvenţei; 2.confirmarea 
administratorului judiciar; 3. alegerea comitetului creditorilor. 
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa 
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 120 lei şi 
de un timbru judiciar de 0,3 lei. 
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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). 
Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Jianu Georgeta Practician în insolvenţă avocat Jianu Georgeta 

 2011 (139363) 
 

6. Societatea comercială DA�OVI COMP SRL; cod unic de înregistrare 24009627 
Curtea de Apel Constanţa, Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Traian nr.35c  
Dosar nr. 11255/118/2010 

Comunicare decizia civilă nr.606/COM  
emisă la data de ziua 20, luna aprilie, anul 2011 

Către, 
Conform listă anexă 
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr.606/COM din 20.04.2011 pronunţată în dosarul nr.11255/118/2010 de 
Curtea de Apel Constanţa, Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe 
debitoarea SC Danovi Comp SRL, cu sediul în Constanţa, str. Av. Muntenescu nr.20, cam.2, judeţul Constanta - 
J13/2039/2008; CUI 24009627  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                 Grefier, 
 

Listă anexă 
Recurenta debitoare  SC Danovi Comp SRL, prin administrator Omocea Dan, cu sediul în Constanţa, str. Av. 
Muntenescu nr.20, cam.2, judeţul Constanta - J13/2039/2008, CUI 24009627 
Intimata creditoare SC Nordic Import Export Co SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Vitan nr.240A, sector 3 şi sediul 
procesual ales în Bucureşti, bd. Preciziei nr.1, Preciziei Business Center, etaj 1, sector 6 
Intimat Eurolevel Partners SPRL – administrator judiciar al debitoarei SC Danovi Comp SRL, cu sediul în Constanţa, 
str. Mircea cel Bătrân nr.4, etaj 1, ap.9, Biroul nr.2, judeţul Constanţa 
Intimat 
Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, cu sediul în Constanţa, STR. Poporului nr.121A, judeţul Constanţa 
 2011 (139364) 

* 
România, Curtea de Apel Constanţa, Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 11255/118/2010 

Decizia civilă nr.606/COM 
Şedinţa publică din data de 20 aprilie 2011 

Completul compus din: 
Preşedinte - Mihaela Davidencu Şerban 

Judecător - Elena Carina Gheorma 
Judecător - Nastasia Cuculis 

Grefier - Iuliana Păun 
S-a luat în examinare recursul comercial declarat de recurenta debitoare SC Danovi Comp SRL prin administrator 
Omocea Dan, cu sediul în Constanţa, str. Av. Muntenescu nr.20, cam.2, judeţul Constanţa - J13/2039/2008, împotriva 
Sentinţei civile nr.6443//15.11.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.11255/118/2010, în contradictoriu 
cu intimata creditoare SC Nordic Import Export Co SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Vitan nr.240A, sector 3 şi sediul 
procesual ales în Bucureşti, bd. Preciziei nr.1, Preciziei Business Center, etaj 1, sector 6, intimatul Eurolevel Partners 
SPRL – administrator judiciar al debitoarei SC Danovi Comp SRL, cu sediul în Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.4, 
etaj 1, ap.9, Biroul nr.2, judeţul Constanţa şi Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. 
Poporului nr.121A, judeţul Constanţa, având ca obiect procedura insolvenţei – Deschidere procedură. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor. 
Procedura de citare este legal îndeplinită, cu respectarea dispoziţiilor art.87 şi urm. din Codul de procedură civilă. 
În referatul cauzei grefierul de şedinţă evidenţiază obiectul litigiului, menţiunile privitoare la îndeplinirea procedurii de 
citare, stadiul procesual. Învederează că recursul este motivat, timbrat cu taxa judiciară de timbru în sumă de 60 lei şi 
timbre judiciare în cuantum de 0,30 lei; intimata creditoare a depus la dosarul cauzei adresă prin care precizează că 
societatea debitoare a achitat întregul debit avut faţă de această societate, motiv pentru care renunţă la continuarea 
procedurilor de insolvenţă faţă de societate.  
Curtea constată că nu sunt motive de amânare, apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare, luând act că 
s-a solicitat judecarea în lipsă conform art.242 alin.2 din Codul de procedură civilă. 

Curtea,  
Asupra recursului comercial de faţă: 
1. Prin Sentinţa civilă nr.6443/15.11.2010 pronunţată în dosarul nr.11255/118/2010 al Tribunalului Constanţa s-a admis 
cererea creditoarei SC Nordic Import Export Co SRL pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC 
Danovi Comp SRL şi, în temeiul art.33 alin 6 din Legea 85/2006, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei şi a fost 
numit administrator judiciar Eurolevel Partners, cu o retribuţie fixă de 3.000 lei fără TVA şi 10% din valoarea 
fondurilor obţinute în beneficiul creditorilor.  
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În conformitate cu art.47 alin.1 din Legea 85/2006 deschiderea procedurii a ridicat debitoarei dreptul de administrare-
constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de ele, dacă acesta 
nu îşi declară intenţia de reorganizare în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, în condiţiile art.35. 
Au fost fixate termene limită pentru depunerea creanţelor, pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor, pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor şi data primei şedinţe a 
adunării creditorilor, termenul de judecată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut că cererea creditoarei a fost comunicată debitoarei la data 
de 15.09.2010, iar debitoarea nu a formulat contestaţie în condiţiile art.33 alin.2 din Legea 85/2006.  
Creditoarea SC Nordic Import Export Co SRL are asupra patrimoniului debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în 
valoare de 55225.50 lei dovedită cu înscrisurile depuse la dosar, respectiv facturi fiscale neachitate. 
Debitoarea se află în stare de insolvenţă, dedusă din neexecutarea obligaţiei de plată de care este ţinută faţă de 
creditoare, pe o perioadă mai mare de 30 de zile de la scadenţă. 
2. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea SC Danovi Comp SRL, criticând-o pentru netemeinicie. 
Recurenta debitoare a arătat că nu este o societate în insolvenţă, având posibilitatea să plătească creanţele creditorilor 
săi, sens în care până la primul termen de judecată al recursului va achita creditoarei SC Nordic Import Export Co SRL 
întreaga creanţă în suma de 55225,50 lei. 
3. Intimata creditoare a depus la dosar adresa nr.1185/02.03.2011 prin care învederează instanţei că societatea debitoare 
a achitat întregul debit de 55.255,50 lei avut faţă de intimată, motiv pentru care înţelege să renunţe la continuarea 
procedurilor de insolvenţă împotriva debitoarei. 
4. Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea 
constată că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente; 
Potrivit dispoziţiilor art.33 al. dacă debitorul nu contestă, în termenul prevăzut la alin.(2) că ar fi în stare de insolvenţă şi 
îşi exprimă intenţia de a-şi reorganiza activitatea, judecătorul-sindic va da o sentinţă de deschidere a procedurii 
generale.  
Nedepunerea de către debitoare a contestaţiei atrage decăderea acesteia din dreptul de a mai contesta starea de 
insolvenţă, judecătorul sindic fiind obligat printr-o normă imperativă să dea o hotărâre de deschiderea procedurii, după 
ce a verificat îndeplinirea condiţiilor legale de admitere a cererii creditoarei.  
În speţă, recurenta nu a formulat contestaţie aşa cum prevăd dispoziţiile legale, starea de insolvenţă fiind astfel 
prezumată şi cum tribunalul a reţinut că există o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în favoarea creditoarei, deveneau 
incidente dispoziţiile imperative din art.33 alin.6 din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic fiind obligat să pronunţe o 
hotărâre de deschidere a procedurii. 
În aceste condiţii debitoarea nu mai este îndreptăţită a supune analizei instanţei de recurs starea sa de solvenţă cât timp 
acest fapt nu a făcut obiectul analizei judecătorului sindic urmare neformulării contestaţiei la care avea dreptul.  
Potrivit art.2 din Legea nr.85/2006, scopul acesteia este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului 
debitorului aflat în insolvenţă, prin procedură colectivă înţelegându-se acea procedură în care creditorii recunoscuţi 
participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile prevăzute de lege.  
Împrejurarea că după deschiderea procedurii administratorul social a achitat creanţa creditoarei, aceasta formulând 
cerere de renunţare la judecată, nu este de natură a atrage nelegalitatea hotărârii atacate şi admiterea recursului, ci poate 
constitui eventual un caz de închidere a procedurii, dacă nu mai există creanţe de acoperit termenul limită pentru 
depunerea cererilor fiind 30.12.2010 aşa cum s-a stabilit prin hotărârea recurată, judecătorul sindic fiind cel în măsură a 
aprecia cu privire la continuarea sau închiderea procedurii, în condiţiile legii. 
Faţă de aceste considerente curtea apreciază criticile formulare de debitoare ca neîntemeiate motiv pentru care în 
temeiul art.312 Cod procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat.  

Pentru aceste motive, în numele legii, decide: 
Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta debitoare SC Danovi Comp SRL, cu sediul în Constanţa, str. Av. 
Muntenescu nr.20, cam.2, judeţul Constanţa, împotriva Sentinţei civile nr.6443//15.11.2010 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul nr.11255/118/2010, în contradictoriu cu intimata creditoare SC Nordic Import Export Co SRL, cu 
sediul în Bucureşti, Calea Vitan nr.240A, sector 3 şi sediul procesual ales în Bucureşti, bd. Preciziei nr.1, Preciziei 
Business Center, etaj 1, sector 6, intimatul Eurolevel Partners SPRL – administrator judiciar al debitoarei SC Danovi 
Comp SRL, cu sediul în Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.4, etaj 1, ap.9, Biroul nr.2, judeţul Constanţa şi Oficiul 
Registrului Comerţului Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr.121A, judeţul Constanţa. 
Irevocabilă. 
Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 20 aprilie 2011. 
Preşedinte,             Judecător,   Judecător,         Grefier, 
Mihaela Davidencu Şerban Elena Carina Gheorma         Nastasia Cuculis                                    Iuliana Păun 
 2011 (139365) 

 
7. Societatea comercială EXPREL PROD SRL; cod unic de înregistrare 14059440 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, str. Traian nr.31 
Dosar nr. 6954/118/2010 

Comunicare încheiere nr.3037/com/18.04.2011 
Către, 
Administrator judiciar Eurolevel Partners S.P.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr.4, etaj 1, ap.9, 
Biroul 2, judeţul Constanţa 
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Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr.3037/com/18.04.2011, pronunţată în dosarul nr.6954/118/2010 de Tribunalul 
Constanţa, Secţia comercială privind debitorul SC Exprel Prod SRL, cu sediul în Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu, nr.25, 
bl. B4, sc.D, ap.65, judeţul Constanţa – J13/1453/2001. 
Parafa preşedintelui instanţei,                  Grefier, 
 2011 (139366) 

* 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 6954/118/2010 

Încheiere nr.3037/com 
Şedinţa publică de la 18.04.2011 

Completul compus din: 
Judecător sindic Laura Smarandi 

Grefier Mariana Corneanu 
S-a luat în examinare cererea privind aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2006 formulată de 
creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. I.G. Duca, nr.18, judeţul 
Constanţa în contradictoriu cu debitoarea SC Exprel Prod SRL, cu sediul în Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu, nr.25, bl. 
B4, sc.D, ap.65, judeţul Constanţa prin administrator judiciar Eurolevel Partners S.P.R.L., cu sediul în Constanţa, str. 
Mircea cel Bătrân, nr.4, etaj 1, ap.9, Biroul 2, judeţul Constanţa 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. 
Grefierul de şedinţă în referatul oral făcut asupra cauzei învederează că la dosar s-a depus prin grefa instanţei de către 
administratorul judiciar raportul de activitate şi tabelul preliminar al creanţelor. 
Se constată că prin raportul de activitate depus de către administratorul judiciar se solicită majorarea termenelor cu 30 
zile pentru publicarea tabelului definitiv al creanţelor debitoarei. 
Judecătorul sindic dispune înregistrarea şi afişarea la uşa instanţei a tabelului preliminar al creanţelor debitoarei; amână 
cauza la data de 19.09.2011, ora 8,30; atrage atenţia administratorului judiciar că are obligaţia potrivit disp. art.21 din 
Legea nr.85/2006 de a se prezenta la fiecare termen de judecată şi de a depune un raport care să cuprindă modul de 
îndeplinire a atribuţiilor, precum şi justificarea cheltuielilor efectuate cu procedura; pune în vedere acestuia să-şi 
îndeplinească obligaţiile stabilite de Legea nr.85/2006 şi judecătorul sindic, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare; 
să depună la dosar tabelul definitiv al creanţelor debitoarei, adresa privind situaţia bunurilor debitoarei şi rămâne în 
pronunţare asupra cererii de majorare a termenelor. 
Judecătorul sindic – în temeiul art.16 alin.1 din Legea 85/2006 desemnează provizoriu Comitetul creditorilor ca fiind 
format din: DGFP, SC Romstal Leasing Ifn SA şi SPRIVBL. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de majorare de faţă: 
Prin cererea adresată judecătorului sindic la data de 15. 04.2011, administratorul judiciar al debitoarei SC Exprel Prod 
SRL, Eurolevel Partners S.P.R.L a solicitat majorarea termenelor stabilite prin sentinţa civilă nr.63/com/12.01.2011 
pentru publicarea tabelului definitiv al creanţelor. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic constată următoarele: 
Potrivit art.107 alin.4 rap. la art.62 alin.2 din legea nr.85/2006, în funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive 
temeinice, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin.(1) lit.b), c) şi d) cu maximum 
30, 15, respectiv 15 zile”. 
Sentinţa a fost comunicată lichidatorului la data de 24.01.2011 iar debitoarei la aceiaşi dată astfel încât aceasta din urmă 
avea obligaţia ca în 10 zile să comunice documentele contabile prevăzute de art.28 din Legea 85/2006 deci implicit lista 
creditorilor. 
Având în vedere că judecătorul sindic nu constată existenţa unor „motive temeinice” pentru a majora termenele fixate 
prin sentinţa civilă nr.63/com/12.01.2011 şi, de altfel, majorarea cu 30, respectiv 15 zile nu ar mai avea nici un efect 
faţă de data pronunţării, se va respinge cererea lichidatorului ca neîntemeiată. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Respinge cererea de majorare termene formulată de Eurolevel Partners S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al 
debitoarei SC Exprel Prod SRL, cu sediul în Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr.4, etaj 1, ap.9, Biroul 2, judeţul 
Constanţa, ca neîntemeiată. 
Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.04.2011. 
Judecător sindic,                                                                                      Grefier, 
Laura Smarandi                                                                      Mariana Corneanu 
 2011 (139367) 

 
8. Societatea comercială GRUPMAR SRL; cod unic de înregistrare 241416 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi planul de distribuţie pentru debitorul SC Grupmar SRL 
Nr. 121/30.05.2011 

Număr dosar: 1066/118/2009, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, Judecător sindic: Ioana Paunescu. 
Temei juridic art.122 al. 1 şi 1’ din legea 85/2006. 
Lichidator judiciar: CI de Insolvenţă Oancea Zâna 
Debitor: SC Grupmar SRL. 
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1 Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare. 
Încasări din casare autoturism         776 lei 
(adeverinţă nr.28/08.03.2011) 
2 Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar. 
Onorariu lichidator (parţial)         431 lei 
Onorariu variabil lichidator          78 lei 
(10 % din fondurile obţinute 776x10% =78 lei) 
3 Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute de art.123 pct.1 din legea 85/2006 în sumă de:  267 lei 
Cota UNPIR (2%)            16 lei 
Anunţ ziar, taxe ORC, poştă          251 lei 
4 Alte mentiuni: 
Suma distribuită creditor              0 lei 

 
Plan de distribuţie între creditori 

Număr dosar: 1066/118/2009, Tribunalul Constanţa, Secţia comercială, Judecător sindic: Ioana Păunescu. 
Temei juridic: art.122, al. 1 şi 1’ din legea 85/2006. 
Lichidator judiciar: CI de Insolvenţă Oancea Zâna. 
Debitor: SC Grupmar SRL. 
Distribuţie conform art.123. pct. 1. din legea 85/2006. 

�r. 
crt. 

Creditori 
Temei legal 

Legea 85/2006 
Suma distribuită 

lei 
1 Cheltuieli aferente procedurii Art.123 pct 1 267 
2 Onorariu lichidator judiciar Art.123 pct. 1 431 
3 Onorariu variabil lichidator Art.123 pct. 1 78 
 Total sumă distribuită  776 

Suma rămasă de distribuit 0 
Total sumă nedistribuită 0 

Practician în insolvenţă Oancea Zâna 
 2011 (139368) 

 
9. Societatea comercială IMPACT SRL; cod unic de înregistrare 1889824 
Extras raport privind actele şi operaţiunile efectuate de către lichidatorul judiciar al debitoarei SC Impact S.R.L 

Nr. 348/27.05.2011 
1. Date privind dosarul: 8140/118/2008, Tribunal Constanţa, Secţia Comercială, Judecător sindic: Ioana Păunescu 
2.Arhiva/registratura instanţei Adresa: str. Traian, nr.31, Constanţa, jud. Constanţa,Număr de telefon 0241/551345. 
Programul arhivei/registraturii instanţei Luni - Vineri:8:30-12:30 
3.Debitor:. SC Impact SRL, C.U.I. 1889824, J13/1032/1992, loc. Constanţa, str. Banu Mihalcea, nr.59, jud. Constanţa,  
4.Lichidator judiciar: Cantor I.P.U.R.L.,Constanţa, str. Ecaterina Varga, nr.4, parter, jud. Constanţa, nr.de înscriere în 
Registrul Societăţilor Profesionale RSP 0333 C.I.F.: 23383240, tel.0721/269579.  
5. Subscrisa Cantor I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Impact SRL conform Sentinţei Civile 
nr.5811/com/08.10.2009 pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia Comercială, în dosarul 8140/118/2008, în temeiul 
art, în temeiul art.21, alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei publică prezentul extras al raportului privind actele 
şi operaţiunile efectuate de către lichidatorul judiciar în perioada 10.02.2011-19.05.2011. 
I. Actele şi operaţiunile efectuate în perioada de referinţă: La termenul de judecată din data de 10.02.2011, lichidatorul 
judiciar a depus raportul asupra fondurilor obţinute din valorificare bunuri şi planul de distribuire între creditori, raport 
ce a fost comunicat creditorilor. Întrucât nu au fost formulate contestaţii la planul de distribuire, lichidatorul judiciar a 
efectuat distribuţia conform plan. 
II. Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.121 alin.(1) şi art.123 din Legea privind 
procedura insolvenţei: Cheltuielile de procedură pe perioada de referinţă au fost suportate din averea debitoarei. 

Cantor I.P.U.R.L, lichidator judiciar al SC Impact SRL – Chiţu Rodica 
 2011 (139369) 

 
10. Societatea comercială PE�THA HOLDI�G SRL; cod unic de înregistrare 8505718 
Raport lunar nr.5 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 

condiţiile art.121 alin.(1) şi art.123 din Legea privind procedura insolvenţei  
pentru debitorul SC Pentha Holding SRL 

Nr dosar: 8657/118/2010, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercialã, 
Adresa instanţă: str. Traian, nr.31, Constanţa, nr. telefon 0241/551345 
Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – Joi 830 – 1230, Vineri 12 – 15, Judecătorul sindic: Iulia Casian 
Debitor: SC Pentha Holding SRL, cod de identificare fiscală: 8505718, Număr de ordine în registrul comerţului: 
J13/1502/1996, sediul social: Constanţa, Bd. Al. Lăpuşneanu, nr.115, bl. AL3, sc.A, ap. 11, jud. Constanţa 
Lichidator judiciar: Perianu Insol IPURL, sediu social: str. Andrei Mureşanu, nr.37, loc. Constanţa, jud. Constanţa, 
număr de înscriere în Registrul practicienilor în insolvenţă: RSP 0366/2009, tel./fax: 0241/547294; e-mail 
mariaperianu@yahoo.com 
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Temei juridic: art.21 alin.(1) şi art.24 din Legea privind procedura insolvenţei  
Termen de judecată: 23.05.2011, ora 13, F8 
1. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
În conformitate cu prevederile art.21 alin.1 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, Perianu Insol IPURL 
în calitate de lichidator judiciar al SC Pentha Holding SRL a întocmit prezentul raport. 
Având în vedere hotărârea comitetului creditorilor din data de16.02.2011 privind aprobarea angajării unei persoane de 
specialitate – evaluator ANEVAR- care să identifice şi să evalueze stocul de marfă de 678.002 lei şi să stabilească ce 
este vandabil şi la ce preţuri, lichidatorul judiciar a luat legătura cu firme de specialitate. Aceste firme evită să angajeze 
o astfel de lucrare, motivat de faptul că mărfurile alimentare au un termen de valabilitate limitat, ele ar solicita un tarif 
destul de mare având în vedere valoarea de 678.002 lei, iar în final valoarea rămasă a stocului să fie foarte mică. 
Lichidatorul judiciar a stabilit în final cu SC Finevex SRL – firma acreditată ANEVAR – să facă o deplasare în data de 
02.06.2011 ora 10.00, împreună cu fostul administrator al debitoarei, dl. Grosu Ion, la sediul fostului depozit, în 
Constanţa, strada Aurel Vlaicu parcela 607, Complex supermarket EDEN, pentru a analiza posibilitatea angajării unei 
astfel de lucrări.  
Lichidatorul judiciar va convoca comitetul creditorilor pentru a aproba persoana de specialitate în vederea evaluării 
acestui stoc de mărfuri.  
Alte menţiuni: În vederea continuării procedurii solicităm acordarea unui nou termen pentru îndeplinirea atribuţiilor ce 
cad în sarcina lichidatorului judiciar potrivit art.25 din Legea nr.85/2006. 

Perianu Insol IPURL, Ec. Perianu Maria 
 2011 (139370) 

 
11. Societatea comercială POI�T GROUP SRL; cod unic de înregistrare 18713570 
Curtea de Apel Constanţa, Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Traian nr.35c  
Dosar nr. 4114/118/2009/a1 

Comunicare decizia civilă nr.600/COM  
emisă la data de ziua 20, luna aprilie, anul 2011 

Către, 
Conform listă anexă 
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr.600/COM din 20.04.2011 pronunţată în dosarul nr.4114/118/2009/a1 de 
Curtea de Apel Constanţa, Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe 
debitoarea SC Point Group SRL, cu sediul în Constanţa str. Gen. George Manu nr.22, mansardă, jud. Constanţa, cod 
identificare fiscală 18713570, nr.de ordine în registrul comerţului J13/1660/2006. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                   Grefier, 
 

Listă anexă 
Recurenta contestatoare SC Societatea de Construcţii Hidrotehnice SCH. SA, cu sediul în comuna Bragadiru, Şoseaua 
de Centură nr.2-8. Modul 1, et.1, cam.2, judeţul Ilfov 
Intimat Bârlădeanu Alexandru Vitali, cu sediul în Constanţa str. I. Gh. Duca nr.81D, bl. L45, sc.B, apt.63, judeţ 
Constanţa - lichidator judiciar al debitoarei SC Point Group SRL, cu sediul în Constanţa str. Gen. George Manu nr.22, 
mansardă, jud. Constanţa, cod identificare fiscală 18713570, nr.de ordine în registrul comerţului J13/1660/2006 
Intimat Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr.121A, judeţul Constanţa 
 2011 (139371) 

* 
România, Curtea de Apel Constanţa, Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 4114/118/2009/a1 

Decizia civilă nr.600/COM 
Şedinţa publică din data de 20 aprilie 2011 

Completul compus din: 
Preşedinte - Mihaela Davidencu Şerban 

Judecător - Elena Carina Gheorma 
Judecător - Nastasia Cuculis 

Grefier - Iuliana Păun 
S-a luat în examinare recursul comercial declarat de recurenta contestatoare SC Societatea de Construcţii Hidrotehnice 
SCH. SA, cu sediul în comuna Bragadiru, Şoseaua de Centură nr.2-8. Modul 1, et.1, cam.2, judeţul Ilfov, împotriva 
Încheierii de şedinţă din 18 ianuarie 2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.3632/118/2009, în 
contradictoriu cu intimaţii Bârlădeanu Alexandru Vitali - lichidator judiciar al SC Point Group SRL, cu sediul în 
Constanţa str. I. Gh. Duca nr.81D, bl. L45, sc.B, apt.63, judeţ Constanţa şi Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, cu 
sediul în Constanţa, str. Poporului nr.121A, judeţul Constanţa, având ca obiect procedura insolvenţei – contestaţie. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică răspunde pentru intimata SC Point Grup SRL prin lichidator judiciar 
Bârlădeanu Alexandru Vitali av. Luţeanu Mirela în baza împuternicirii avocaţiale depusă la dosar, lipsind celelalte părţi. 
Procedura de citare este legal îndeplinită, cu respectarea dispoziţiilor art.87 şi urm. din Codul de procedură civilă. 
Recursul este motivat şi timbrat cu taxa judiciară de timbru în sumă de 4 lei şi timbru judiciar de 0,15 l 
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S-a făcut referatul asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;  
Nefiind cereri prealabile de formulat, probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul 
părţilor asupra recursului. 
Pentru intimata debitoare av. Luţeanu Mirela solicită respingerea recursului. Învederează că, pe de o parte, însăşi 
recurenta, prin cererea aflată la fila 17-18 din dosarul de fond, a solicitat luarea măsurii suspendării cauzei până la 
soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anulare a actului adiţional la contractul de asociere între părţi, astfel că, prin 
încheierea din 18.01.2010 instanţa de fond a dispus suspendarea judecăţii, reţinând că părţile nu s-au opus. 
Pe de altă parte, cererea în anulare, formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei intimate, a fost admisă, astfel încât 
recursul este lipsit de interes. Consideră că recurenta urmează a solicita tribunalului repunerea pe rol a cauzei. 
Concluzionează că, din ambele puncte de vedere, recursul este nefondat. 
Curtea declară dezbaterile încheiate şi rămâne în pronunţare. 

Curtea,  
Asupra recursului comercial de faţă: 
1. Prin Încheierea de şedinţă din data de 18 ianuarie 2010 pronunţată în dosarul nr.3632/118/2009 al Tribunalului 
Constanţa, s-a dispus, în temeiul art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, suspendarea judecării contestaţiei creditoarei 
SCH SA împotriva măsurii lichidatorului judiciar de înlăturare a creanţei sale din tabelul obligaţiilor debitoarei SC 
Point Group SRL, până la soluţionarea irevocabilă a cauzei ce formează obiectul Dosarului nr.4114/118/2009 al 
Tribunalului Constanţa. 
Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului 
Constanta sub nr.4114/118/2009 Bârlădeanu Alexandru Vitali, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Point 
Group SRL, a formulat, în temeiul art.79 şi 80 Legea 85/2006, în contradictoriu cu debitoarea SC Point Group SRL şi 
creditoarea Societatea de Construcţii Hidrotehnice SCH SA, acţiune în anularea actelor frauduloase, solicitând 
constatarea nulităţii absolute a actului adiţional nr.1/22.04.2008 la Contractul nr.65/01.03.2008 încheiat de pârâte şi 
anularea plăţilor efectuate de către debitoare creditoarei în baza acestui act, respectiv plăţile efectuate prin ordinele de 
plata 1/31.07.2008, 5/19.09.2008, 6/22.09.2008. 
Declaraţia de creanţă a creditoarei si, implicit, contestaţia creditoarei SCH SA împotriva măsurii lichidatorului judiciar 
de înlăturare a creanţei sale din tabelul obligaţiilor debitoarei, are ca temei tocmai actul adiţional la contractul părţilor 
nr.65/01.03.2008, astfel încât, sunt îndeplinite cerinţele art.244 alin.1 pct.1 C.pr.civ., în sensul ca soluţionarea 
contestaţiei depinde de soluţia ce se va da în cauza ce face obiectul dosarului nr.4114/118/2009. 
2. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatoarea SC Societatea de Construcţii Hidrotehnice SCH SA, pe 
care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând dispoziţiile art.304 pct.8 şi 9 Cod de procedură civilă, sub 
următoarele aspecte: 
Instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus judecaţii (art.304 pct.8 Cod procedură civilă) 
Susţine recurenta contestatoare că în mod greşit instanţa de fond a considerat că soluţionarea contestaţiei atârnă de 
soluţionarea asupra actului adiţional la contract, întrucât contestaţia are ca obiect suma de bani cu care contestatoarea s-
a înscris în tabelul creanţelor. 
În cazul în care soluţia asupra valabilităţii actului adiţional ar fi fost de constatare a nulităţii acestuia, rămâne valabil 
contractul iniţial, în care este prevăzut ca societăţii contestatoare îi revine o cotă de 65% din profitul asocierii. 
Chiar dacă actul adiţional ar fi lovit de nulitate, aceasta nu este hotărâtoare asupra soluţiei privitoare la contestaţia SCH 
SA, întrucât instanţa trebuie să aprecieze dacă debitoarea datorează sau nu vreo suma societăţii contestatoare, în limita 
celei solicitate de aceasta. 
Hotărârea de suspendare este dată cu încălcarea legii - art.304 pct.9 Cod procedură civilă) 
Consideră recurenta că, prin suspendarea cauzei, instanţa s-a antepronunţat asupra soluţiei ce o va da, arătând în mod 
evident că în cazul în care actul adiţional va fi considerat nul şi contestaţia se va respinge, întrucât a apreciat că 
soluţionarea contestaţiei este strâns legata de valabilitatea actului adiţional. 
Consideră ca soluţia corectă era conexarea celor două dosare pentru pronunţarea unei soluţii unitare. 
Altă încălcare a legii este cea privitoare la prevederile art.52 din Legea 85/2006. În urma soluţionării contestaţiei 
împotriva măsurii lichidatorului judiciar de înlăturare a creanţei din tabelul creanţelor SC Point Group SRL, se putea 
stabili creanţa asupra debitoarei Point Group SRL, situaţie în care implicit trebuie sa opereze o compensare a celor două 
sume. 
3. Lichidatorul judiciar al intimatei debitoare, prin concluzii orale ale apărătorului său, a solicitat, în principal, 
respingerea recursului ca fiind lipsit de interes, întrucât acţiunea în anulare a fost soluţionată în sensul admiterii 
acesteia, şi, în subsidiar respingerea recursului ca nefondat. 
4. Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea 
constată următoarele: 
În şedinţa publică din 20.04.2011, intimata a invocat excepţia lipsei de interes a recurentei în exercitarea recursului 
motivat, pe de o parte, de faptul că soluţia judecătorului sindic a fost pronunţată la cererea sa, iar pe de altă parte de 
faptul că dosarul nr.4114/118/2009a fost soluţionat prin Sentinţa Civilă nr.637/com/01 Februarie 2010.  
Potrivit art.137 din Codul de procedură civilă, Curtea va examina prioritar excepţia lipsei de interes a pârâtei în 
promovarea căii de atac. 
Prin Încheierea de şedinţă din data de 18 ianuarie 2010 pronunţată în dosarul nr.3632/118/2009 al Tribunalului 
Constanţa, s-a dispus, în temeiul art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, suspendarea judecării contestaţiei creditoarei 
SCH SA împotriva măsurii lichidatorului judiciar de înlăturare a creanţei sale din tabelul obligaţiilor debitoarei SC 
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Point Group SRL, până la soluţionarea irevocabilă a cauzei ce formează obiectul Dosarului nr.4114/118/2009 al 
Tribunalului Constanţa. 
Prin cererea din 15.06.2009, filele 17-18 din dosarul de fond, chiar recurenta a solicitat judecătorului sindic suspendarea 
soluţionării contestaţiei până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei ce formează obiectul dosarului 
nr.4114/118/2009, considerând la acea vreme că soluţionarea contestaţiei este întrutotul legată de valabilitatea sau nu a 
actului adiţional la contractul de asociere, depinzând de existenţa sau nu a dreptului său de creanţă ce izvorăşte din actul 
adiţional încheiat cu debitoarea.  
Respectivul dosar a fost soluţionat prin Sentinţa Civilă nr.637/com/01 februarie 2010 în sensul constatării nulităţii 
absolute a actului adiţional nr.1/22.04.2008 la contractul nr.65/01.03.2008. 
Au fost anulate plăţile făcute în temeiul actului adiţional de către SC „Point Group SRL către SC Societatea de 
Construcţii Hidrotehnice SCH SA prin OP 1/31.07.2008, OP 5/19.09.2008, OP 6/22.09.2008, fiind obligată pârâta la 
restituirea către reclamant a sumei de 105.667 lei. 
Pentru exercitarea recursului părţile trebuie să îndeplinească şi condiţiile generale necesare pentru exercitarea acţiunii 
civile, implicit pentru îndeplinirea oricărui act procedural, respectiv justificarea interesului. 
Deşi condiţia interesului este prevăzută de Codul de procedură civilă doar în unele situaţii particulare, atât literatura de 
specialitate cât şi practica judiciară sunt unanime în a recunoaşte că interesul reprezintă o condiţie de ordin subiectiv 
care se analizează atât în persoana celui care acţionează în justiţie cât şi în persoana adversarului său.  
Interesul nu reprezintă altceva decât folosul practic material sau moral pe care-l urmăreşte cel care promovează acţiunea 
sau exercită actul procedural şi prin urmare, dacă activitatea judiciară nu-i poate procura părţii un interes practic cererea 
va fi respinsă pentru lipsa acestei cerinţe. Activitatea procesuală poate fi declanşată şi întreţinută numai pe baza unui 
interes legitim, personal, născut şi actual. 
Justificarea interesului judiciar incumbă atât reclamantului şi vizează, în principal, momentul iniţial al procesului, în 
concret acela al promovării acţiunii, dar şi pârâtului în legătură cu actele procedurale îndeplinite de acesta. 
Curtea constată că în prezenta cauză criticile aduse prin recurs de către recurentă vin în contradicţie cu propria conduită 
procesuală în condiţiile în care hotărârea tribunalului a fost dispusă la cererea sa, interesul recurentei în formularea 
prezentului recurs nefiind justificat.  
Faţă de dispoziţiile art.244 al.2 din Codul de procedură civilă „ potrivit cărora suspendarea va dăinui până când 
hotărârea pronunţată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă”.  

Pentru aceste motive, în numele legii, decide: 
Respinge recursul comercial declarat de recurenta contestatoare SC Societatea de Construcţii Hidrotehnice SCH. SA, cu 
sediul în comuna Bragadiru, Şoseaua de Centură nr.2-8. Modul 1, et.1, cam.2, judeţul Ilfov, împotriva Încheierii de 
şedinţă din 18 ianuarie 2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.3632/118/2009, în contradictoriu cu 
intimaţii Bârlădeanu Alexandru Vitali - lichidator judiciar al SC Point Group SRL, cu sediul în Constanţa str. I. Gh. 
Duca nr.81D, bloc L45, scara B, apt.63, judeţ Constanţa şi Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, cu sediul în 
Constanţa, str. Poporului nr.121A, judeţul Constanţa, ca fiind lipsit de interes. 
Irevocabilă. 
Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 20 aprilie 2011. 
Preşedinte,             Judecător,   Judecător,          Grefier, 
Mihaela Davidencu Şerban Elena Carina Gheorma        Nastasia Cuculis                                      Iuliana Păun 
 2011 (139372) 

 
12. Societatea comercială SU�TRAX GROUP SRL; cod unic de înregistrare 13405278 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială 
Str. Traian nr.31 
Dosar nr. 10594/118/2010 

Comunicare sentinţa civilă nr.4210 din data de 19.05.2011 
Către, 
Listă anexă: 
Se comunică, alăturat, sentinţa civilă nr.4210 din data de 19.05.2011, pronunţată în dosarul nr.10594/118/2010, de 
Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, privind debitorul SC Suntrax Group SRL, cu sediul în Constanţa, Aleea 
Cameliei nr.2, bl. L3, sc.C, ap.56, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub 
nr.J13/1680/2000, CUI 13405278.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 

Listă anexă: 
Creditori Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa cu sediul în Constanţa, str. IG Duca nr.18 
Debitoare SC Suntrax Group SRL cu sediul în Constanţa, Aleea Cameliei nr.2, bl. L3, sc.C, ap.56 
SC Suntrax Group SRL prin lichidator judiciar Mg Activ Insolvency IPURL, cu sediul în Constanţa, str. George Enescu 
nr.20, et.1. 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr.121 A, 
judeţul Constanţa 
 2011 (139373) 
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* 
Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială 
Dosar nr. 10594/118/2010 

Încheiere  
Şedinţa publică din data de 12.05.2011 

Judecător sindic – Cristina Constantinescu 
Grefier – Narcis Dobre 

S-a luat în examinare cauza privind aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2006, faţă de 
debitoarea SC Suntrax Group SRL.      
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 face dovada publicării raportului privind închiderea procedurii în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă şi solicită închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare. 
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra cererii de închidere procedurii insolvenţei debitoarei. 

Judecătorul sindic, 
Având nevoie de timp pentru a delibera, 

Dispune: 
Amână pronunţarea la data de 19.05.2011 
Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.05.2011 
Judecător sindic,                                                                                    Grefier,  
Cristina Constantinescu                                                                            Narcis Dobre 
 2011 (139374) 

* 
Tribunalul Constanţa, Secţia comercială 
Dosar nr. 10594/118/2010 

Sentinţa civilă nr.4210 
Şedinţa publică din data de 19.05.2011 

Judecător sindic – Cristina Constantinescu 
Grefier – Narcis Dobre 

S-a luat în examinare cererea privind aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2006 faţă de 
debitoarea SC Suntrax Group SRL cu sediul în Constanţa, Aleea Cameliei nr.2, bl. L3, sc.C, ap.56, înregistrată în 
Registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.J13/1680/2000, CUI 13405278, prin lichidator judiciar 
Mg Activ Insolvency IPURL, cu sediul în Constanţa, str. George Enescu nr.20, et.1.,  
Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa cu sediul în Constanţa, str. IG Duca nr.18 
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 12.05.2011 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea 
dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar completul de judecată, pentru a oferi părţilor 
posibilitatea de a depune la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea la 19.05.2011.   

Judecătorul sindic, 
La data de 2.02.2011, lichidatorul judiciar desemnat al debitoarei SC Suntrax Group 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 Suntrax Group SRL a fost deschisă procedura simplificată a insolvenţei prin 
încheierea nr.668/3.09.2010 şi a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Mg Activ Insolvency IPURL. 
Potrivit art.131 din Legea 85/2006 „În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu 
există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un 
creditor nu se oferă să 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, hotărăşte: 
În temeiul art.131 din Legea nr.85/2006, dispune închiderea procedurii insolvenţei aplicată faţă de debitoarea SC 
Suntrax Group SRL, cu sediul în Constanţa, Aleea Cameliei nr.2, bl. L3, sc.C, ap.56, înregistrată în Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.J13/1680/2000, CUI 13405278. Dispune radierea debitoarei din 
Registrul Comerţului. Dispune notificarea prezentei hotărâri debitoarei, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 
Constanţa şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în vederea efectuării menţiunilor de 
radiere, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Definitivă. Executorie. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.05.2011. 
Judecător sindic,                                                                                    Grefier,  
Cristina Constantinescu                                                                            Narcis Dobre  
 2011 (139375) 
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13. Societatea comercială SWEET THI�GS SRL; cod unic de înregistrare 24259658 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială 
Str. Traian, nr.31 
Dosar nr. 7811/118/2011 

Comunicare încheiere nr.740/COM 
 emisă la: ziua 23, luna 05, anul 2011 

Către,  
Listă anexă: 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.740/com din 23.05.2011 pronunţată în dosarul nr.7811/118/2011 de 
Tribunalul Constanţa, Secţia comercială privind debitorul SC Sweet Things SRL, cu sediul în sat Schitu, comuna 
Costineşti str. Crizantemelor, nr.5, judeţ Constanţa, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J13/2704/2008, CUI 
24259658. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                   Grefier, 
 

Listă anexă: 
Debitoare SC Sweet Things SRL, cu sediul în sat Schitu, comuna Costineşti str. Crizantemelor, nr.5, judeţ Constanţa, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J13/2704/2008, CUI 24259658. 
As Insolv IPURL cu sediul în Constanţa str. Ştefan cel Mare nr.126 bl. F1B, sc.A, et.1, ap.1 judeţul Constanţa lichidator 
judiciar al debitoarei  
SC Sweet Things SRL, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr.121 A, 
judeţul Constanţa 
 2011 (139376) 

* 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 7811/118/2011 

Încheiere nr.740/com 
Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 23.05.2011 

Completul compus din: 
Judecător sindic Corina Eugenia Jianu 

Grefier Carolina Matără  
S-a luat în examinare cauza având ca obiect aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea 85/2006 la cererea 
debitoarei SC Sweet Things SRL, cu sediul în sat Schitu, comuna Costineşti str. Crizantemelor, nr.5, judeţ Constanţa, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J13/2704/2008, CUI 24259658. 
La apelul nominal făcut în şedinţă se prezintă pentru debitoare dna Iurchian Carmen, conform împuternicirii depuse la 
dosar. Prezenta cerere s-a timbrat cu 120 lei taxa de timbru conform foii de vărsământ ataşate la dosar şi 0,3 lei timbru 
judiciar. 
Procedura de citare este legal îndeplinită cu respectarea prevederilor art.87 pct. 2 şi următoarele Cod Procedură Civilă. 
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, care evidenţiază părţile, obiectul litigiului, menţiunile 
privitoare la îndeplinirea procedurii de citare.  
Reprezentantul debitoarei depune la dosar set de înscrisuri solicitând încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse deja la 
dosar. 
Judecătorul sindic, în temeiul dispoziţiilor art.167 c.pr.civ. încuviinţează pentru debitoare proba cu înscrisuri, apreciind 
ca este utilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei şi acordă cuvântul asupra cererii de deschiderea procedurii. 
Reprezentantul debitoarei solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, să se dispună deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei, având în vedere vădita stare de insolvenţă în care se află societatea debitoare. Apreciind 
îndeplinite dispoziţiile legale invocate, solicită admiterea cererii şi numirea în calitate de lichidator judiciar a As Insolv 
IPURL, conform ofertei aflată la dosar.  
Judecătorul sindic - în temeiul art.150 Cod Procedură Civilă - constată pricina în stare de judecată şi rămâne în 
pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de faţă, 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.7811/118/2011,  
SC Sweet Things SRL, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, în formă simplificată, motivată de împrejurarea că 
societatea comercială se află în stare de insolvenţă, înregistrând datorii certe, lichide şi exigibile, a căror scadenţă a 
depăşit termenul de 90 de zile. Totodată, debitoarea a solicitat numirea în calitate de lichidator judiciar a As Insolv 
IPURL. 
Asupra acţiunii civile de faţă, instanţa reţine că debitoarea se află în stare de insolvenţă vădită, înregistrând debite 
scadente către terţi, conformându-se obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art.27 din Legea nr.85/2006 de a formula 
prezenta cerere în vederea declanşării procedurii insolvenţei. Debitoarea a anexat cererii formulate înscrisurile 
prevăzute de dispoziţiile art.28 din Legea nr.85/2006, iar prin declaraţie expresă şi-a si-a arătat intenţia de a intra în 
procedura simplificata a falimentului, conform dispoziţiilor art.1 alin.2 lit.f şi art.28 alin.1 lit.h din Legea 85/2006. 
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Instanţa constata că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.1 alin.2, art.27, art.28 şi art.30 din 
Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, motiv pentru care va admite cererea debitoarei, urmând ca, în baza 
art.32 din Legea nr.85/2006 să dispună deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi desemnarea în calitate de 
lichidator judiciar a As Insolv IPURL. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC Sweet Things SRL 
În temeiul art.27, art.28, art.32 alin.1 şi art.107 alin.A (a) din Legea privind procedura insolvenţei;  
Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC Sweet Things SRL, cu sediul în sat 
Schitu, comuna Costineşti, str. Crizantemelor nr.5, jud. Constanţa, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa sub nr.J13/2704/2008.  
În temeiul art.34 din Legea privind procedura insolvenţei,   
Desemnează, provizoriu, în calitate de lichidator judiciar pe As Insolv IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de 
art.25 din lege, cu o retribuţie fixă (conform ofertei), de 1000 lei şi cota variabilă de 5% din fondurile obţinute în 
beneficiul creditorilor (din lichidarea bunurilor ce compun patrimoniul debitoarei şi recuperarea creanţelor debitoarei). 
Sumele nu conţin TVA. 
În temeiul art.107 alin.2 şi art.47 alin.7 din Legea nr.85/2006,  
Dispune dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului său de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, 
de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea.  
În temeiul art.36 din Legea nr.85/2006 se suspendă de drept toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea 
creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, precum şi termenul de prescripţie al acestor acţiuni. 
În temeiul art.42 din Legea 85/2006 dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrele speciale de evidenţă ori în 
conturile înregistrate electronic. 
În temeiul art.32 alin.2 din Legea nr.85/2006: 
Dispune ca lichidatorul judiciar să notifice intrarea în faliment creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în vederea efectuării menţiunii.  
Dispune publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pe cheltuiala 
averii debitorului.  
Termenul de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de intrare în faliment în procedură simplificată este 
de 10 zile de la notificare. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 07.07.2011. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 18.07.2011. 
Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii este 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului preliminar, conform art.73 alin.2 din Legea nr.85/2006 mod. şi completată prin Legea nr.169/2010. 
Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 02.08.2011. 
Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 25.07.2011. ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar şi 
dispune convocarea creditorilor. În temeiul art.113 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont distinct la o unitate bancară 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 lichidatorul judiciar. 
Fixează termen de judecată la data de 07.11.2011, ora 8,30, F1. 
Definitivă. Executorie. 
Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.05.2011. 
Judecător sindic,                                           Grefier, 
Corina Eugenia Jianu                             Carolina Matără 
 2011 (139377) 

 
14. Societatea comercială XPRI�TI�G PROD SRL; cod unic de înregistrare 24674930 

Tabelul definitiv al creanţelor  
Nr.4/31.05.2011 

1. Date privind dosarul nr.16375/118/2010, Tribunalul Constanţa, Secţia comercială  
2. Adresa: str. Traian nr.31, Constanţa, jud. Constanţa, număr de telefon 0241-551345, interior 219, Programul 
arhivei/registraturii instanţei: Luni-vineri-8.30-12.30. 
3.Debitor: Xprinting Prod SRL cu sediul în Constanţa, str. Hatmanul Arbore nr.43 A, camera 1, jud.Constanţa, CUI 
24674930, J13/3878/2008 
4. Administrator judiciar: Delfinul IPURL cu sediul în Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr.57, bl. M 17, sc.B, ap. 17, jud. 
Constanţa, CIF 23397290, RSP 0335, tel./fax 0241/635547, e-mail alperramazan@gmail.com, Reprezentant 
administrator judiciar persoană juridică Ramazan Alper. 
5. Subscrisa: Delfinul I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Xprinting Prod SRL în temeiul 
art.74 din Legea privind procedura insolvenţei, publică  
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Tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei SC Xprinting Prod SRL 

�r. 
crt 

Denumire creditor Adresa 
Creanţa 
depusă 

- Valoare, lei 

Creanţa 
admisă - 
Valoare, 

lei 

Creanţa 
contestată 

Temei legal 
Rang de 

prioritate 

1 
Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice –
Constanţa 

Bd. I.GH.Duca nr.18, 
Constanţa, 
jud.Constanţa 

11.441,0 lei 11.441,0 lei - 
Art.123 pct. 

4 
bugetar 

2 

Serviciul Public de 
Impozite, Taxe şi alte 
venituri ale Bugetului 
Local 

Str. Sulmona nr.22, 
Constanţa, 
jud.Constanţa 

949,09 lei 949,09 lei - 
Art.123 pct. 

4 
bugetar 

3 
Alpha Leasing 
România IFN SA 

Bucureşti, calea 
Buzeşti nr.14-18, etaj 
1-2, sector 1 

538.895,73lei 
538.895,7 3 

lei 
- 

Art.123 
pct.7 

chirografar 

4 Willenskraft SRL 
Constanţa, str. Badea 
Cârţan nr.8, bl. BC12, 
ap.15, jud. Constanţa 

6.911,57 lei 6.911,57 lei - 
Art.123 

pct.7 
chirografar 

Administrator judiciar, Delfinul I.P.U.R.L, Asociat coordonator, Alper Ramazan 
2011 (139378) 

 
Secţiunea II - Societăţi/Asociaţii agricole 
1. SOCIETATEA AGRICOLA PROD CER VIT ZOO VIILE; cod unic de înregistrare 6580110 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială 
Str. Traian, nr.31 
Dosar nr. 243/118/2008 

Comunicare sentinţa civilă nr.4298/23.05.2011  
Conform listă anexă  
Se comunică, alăturat, copia sentinţa civilă nr.4298/23.05.2011 pronunţată în dosarul nr.243/118/2008 de Tribunalul 
Constanţa, Secţia comercială privind debitorul Societatea Agricolă Prod Cer Vit Zoo Viile cu sediul în sat Viile, 
comuna Ion Corvin, Judeţul Constanţa prin lichidator judiciar Global Insolvency SPRL cu sediul în Constanţa, str. 
George Enescu nr.20 etajul 3 Judeţul Constanţa. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 

Listă anexă: 
Creditor Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, bd. I.G. Duca, nr.18, judeţ Constanţa 
Debitor Societatea Agricolă Prod Cer Vit Zoo Viile - com. Ion Corvin, Sat Viile, judeţ Constanţa 
Societatea Agricolă Prod Cer Vit Zoo Viile prin Lichidator judiciar Global Insolvency SPRL - Constanţa, str. George 
Enescu, nr.20, et. 3, judeţ Constanţa 
Oficiul Registrului Comerţului Constanţa - Constanţa, str. Poporului nr.121 A Judeţul Constanţa 
Registrului Societăţilor Agricole de la Grefa Judecătoriei Medgidia  
 2011 (139379) 

* 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 243/118/2008 

Încheiere  
Şedinţa publică de la 16 Mai 2011  

Completul compus din: 
Judecător sindic Melentina Nicoleta Mirică 

Grefier Nina Anica 
Pe rol, derularea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2006 declanşată faţă de debitoarea Societatea 
Agricolă Prod Cer Vit Zoo Viile cu sediul în sat Viile, comuna Ion Corvin, Judeţul Constanţa, prin lichidator judiciar 
Global Insolvency SPRL – cu sediul în Constanţa str. George Enescu nr.20, etaj 3, Judeţul Constanţa.  
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă debitoarea prin lichidator judiciar reprezentat de avocat Munteanu 
Petrică în baza împuternicirii avocaţiale depusă la dosar. 
Procedura de citare este legal îndeplinită.  
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă,prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, 
menţiunile privind îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual.  
Reprezentantul lichidatorului judiciar solicită închiderea procedurii insolvenţei în temeiul disp. art.131 din Legea 
85/2006. 
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra închiderii procedurii insolvenţei.  

Judecătorul sindic, 
Pentru ca lichidatorul judiciar să facă dovada publicării în B.P.I. a raportului privind închiderea procedurii insolvenţei,  

Dispune:  
Amână pronunţarea la data de 23.05.2011. 
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Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16.05.2011. 
Judecător Sindic,                   Grefier, 
Melentina Nicoleta Mirică                                                                              Nina Anica 
 2011 (139380) 

* 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 243/118/2008 

Sentinţa civilă nr.4298 
Şedinţa publică de la 23 Mai 2011  

Completul compus din: 
Judecător sindic Melentina Nicoleta Mirică 

Grefier Nina Anica 
Pe rol, pronunţarea asupra cererii privind derularea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2006 declanşată 
faţă de debitoarea Societatea Agricolă Prod Cer Vit Zoo Viile cu sediul în sat Viile, comuna Ion Corvin, Judeţul 
Constanţa, prin lichidator judiciar Global Insolvency SPRL – cu sediul în Constanţa str. George Enescu nr.20, etaj 3, 
Judeţul Constanţa.  
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 16.05.2011 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea 
dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar judecătorul sindic pentru ca lichidatorul judiciar să facă 
dovada publicării în B.P.I. a raportului privind propunerea de închidere a procedurii a dispus amânarea pronunţării la 
data de 23.05.2011, dată când a pronunţat următoarea hotărâre:  

Judecătorul sindic, 
Asupra acţiunii civile de faţă: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 17.01.2008 sub nr.243/118/2008 creditoarea Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Constanţa a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă 
de debitoarea Societatea Agricolă Prod Cer Vit Zoo Viile în vederea realizării creanţei de 54.434,24 lei şi 5.086,10 euro. 
Prin sentinţa civilă nr.4269/21.11.2008 judecătorul sindic a admis cererea creditoarei şi a dispus deschiderea procedurii 
faţă de debitoare fiind numit în calitate de administrator judiciar Global Insolvency SPRL. 
Tabelul preliminar şi tabelul definitiv au fost depuse la data de 20.02.2009 respectiv 20.03.2009, fiind menţionată drept 
creditoare DGFP Constanta. 
Prin sentinţa civila nr.3282/04.05.2009 judecătorul sindic a dispus intrarea debitoarei în faliment, fiind desemnat în 
calitate de lichidator judiciar Global Insolvency SPRL. 
La data de 14.08.2009 a fost înregistrat tabelul definitiv consolidat în care figurează aceiaşi creditori ca în tabelul 
definitiv al creanţelor debitoarei. 
La data de 07.03.2011 lichidatorul judiciar a solicitat închiderea procedurii în temeiul art.131 din legea 85/2006 ca 
urmare a lipsei bunurilor Prin rapoartele lunare de activitate depuse de lichidatorul judiciar s-a precizat că în 
patrimoniul debitoarei nu există bunuri, fapt confirmat de adresa nr.R-B 1044/12.01.2009 emisa de SPIT Constanţa şi 
că nici unul dintre creditori nu poate să avanseze sumele necesare continuării procedurii. 
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele privitor la cererea de închidere a procedurii.  
Din raportul întocmit de lichidatorul judiciar la data de 07.03.2011 (filele 303-305 dosar) rezultă că având în vedere 
volumul foarte mic de informaţii ce rezultă din documentele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Constanţa, lichidatorul judiciar nu a putut determina cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă a 
debitoarei, precum şi faptul că nu există bunuri în averea debitoarei. Prin rapoartele lunare de activitate depuse de 
lichidatorul judiciar s-a precizat că în patrimoniul debitoarei nu există bunuri, fapt confirmat de adresa nr.R-B 
1044/12.01.2009 emisa de SPIT Constanţa (fila 162 dosar) şi că nici unul dintre creditori nu poate să avanseze sumele 
necesare continuării procedurii. 
Potrivit art.131 din Legea nr.85/2006, în orice stadiu al procedurii, dacă se constată că nu există bunuri în averea 
debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să 
avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii. 
Întrucât în patrimoniul falitei nu se regăsesc nici bunuri imobile şi nici mobile iar creditorul nu a înţeles să avanseze 
sume de bani, în acest scop, în temeiul art.131 se va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului din 
registrul comerţului. 
În temeiul art.136 din Legea Insolvenţei va dispune descărcarea lichidatorului judiciar de toate atribuţiile şi 
responsabilităţile şi în conformitate cu disp art.135 din acelaşi act normativ va dispune comunicarea hotărârii către 
debitoare, creditori şi ORC. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului 
Societatea Agricolă Prod Cer Vit Zoo Viile cu sediul în sat Viile, comuna Ion Corvin, Judeţul Constanţa. 
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului /registrul societăţilor agricole /registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 
/alte registre. 
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi 
responsabilităţi. În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe 
debitorului, creditorilor, administratorului special, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului 
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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 23.05.2011. 
Judecător Sindic,                              Grefier, 
Melentina Nicoleta Mirică                                                               Nina Anica 
 2011 (139381) 
 
Judeţul Covasna 
Secţiunea I - Comercianţi 
1. Societatea comercială CRIVI” SRL; cod unic de înregistrare 13796168 
România, Tribunalul Covasna, str. Kriza Janos, nr.2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 831/119/2007 

Comunicare sentinţa civilă nr.113/s din 15 aprilie 2011 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr.22, jud. 
Covasna 
Creditorii: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna prin reprezentant legal, director executiv Balint Bela - 
Sfântu Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr.9, judeţ Covasna; Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna prin reprezentant 
legal, director coordonator Crăciun Silviu - Sf. Gheorghe, str. Muncitorilor, nr.12-14, judeţ Covasna; Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului - AVAS prin reprezentant legal - sector 1, Bucureşti, str. Promoroaca, nr.9-11 
(Bucureşti, sector 1, str. Cpt. Av. Al. Serbanescu nr.50, cod poştal 014294) 
Debitor SC Crivi SRL prin reprezentant legal - comuna Comandău, nr.133, judeţ Covasna 
Lichidator judiciar Wind Up Management SPRL prin reprezentant legal - asociat coordonator Orsi Imre Alpar - Sf. 
Gheorghe, B-dul Grigore Bălan, nr.4, bl. 42, sc.I, ap. 2, judeţ Covasna 
Se comunică, alăturat, Sentinţa civilă nr.113/S/15 aprilie 2011, pronunţată în dosarul nr.unic 831/119/2007 de 
Tribunalul Covasna, privind SC Crivi SRL cu sediul în Comandău nr.133, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/51/2001, având cod unic de înregistrare 13796168. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                      Grefier, 
 2011 (139382) 

* 
România, Tribunalul Covasna 
Dosar nr. unic 831/119/2007 

Sentinţa civilă nr.113/S 
Şedinţa publică din 15 aprilie 2011 

Judecător - sindic: Rusu Ioan Cătălin 
Grefier: Gheorghe Melora – Diana 

Pe rol fiind procedura falimentului prevăzută de Legea nr.85/2006, deschisă împotriva debitoarei SC Crivi SRL cu 
sediul în Comandău nr.133, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Covasna sub nr.J14/51/2001, având cod unic de înregistrare 13796168, la cererea creditoarei Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Covasna, prin reprezentant legal, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Bem Jozsef nr.9, jud. Covasna, în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică de astăzi, se prezintă pentru creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Covasna consilier juridic Mark Gabriella, iar pentru debitoarea SC Crivi SRL lichidatorul judiciar Wind Up 
Management SPRL Sf.Gheorghe prin consilier juridic Tako Katalin Agnes, lipsă fiind creditorii Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Covasna şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS Bucureşti. Procedura de citare legal 
îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei, după care: 
Se constată că s-au depus la dosarul cauzei, prin serviciul de registratură al instanţei, dovada nr.74355/29 martie 2011 
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 şi obiecţiunile nr.VP2/2698/17 martie 2011 
formulate de creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS Bucureşti.  
Reprezentanta lichidatorului judiciar Wind Up Management SPRL depune la dosarul cauzei nota de şedinţă nr.675/12 
aprilie 2011, la care s-au anexat dovezile privind comunicarea raportului final către Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Covasna, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 
AVAS (borderoul de prezentare recomandate). Aceasta susţine că i-au fost comunicate prin fax obiecţiile la raportul 
final, motiv pentru care a formulat notele scrise.  
La întrebarea judecătorului – sindic, atât reprezentanta creditoarei majoritare Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
Covasna, cât şi reprezentanta lichidatorului judiciar Wind Up Management SPRL susţin că nu înţeleg să promoveze o 
acţiune în atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitoarei. 
Judecătorul – sindic pune în discuţia părţilor obiecţiunile formulate de creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului Bucureşti – AVAS la raportul final privind lichidarea judiciară a SC Crivi SRL. 
Reprezentanta lichidatorului judiciar solicită a se dispune respingerea ca neîntemeiate a obiecţiunilor formulate de 
creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti – AVAS, care consideră că închiderea 
procedurii este prematură şi că se impune aplicarea dispoziţiilor art.138 din Legea nr.85/2006. În speţă, lichidatorul 
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judiciar a precizat în cadrul raportului final că nu se impune promovarea unei acţiuni pentru antrenarea răspunderii 
materiale a fostului administrator al debitoarei, întrucât cauzele insolvenţei societăţii Crivi SRL au fost de natură 
obiectivă. La întrebarea judecătorului – sindic, arată că în prezenta cauză calitatea de creditor majoritar o deţine Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Covasna, cu o pondere din masa credală de peste 90%, astfel cum rezultă din tabelul 
definitiv consolidat. Niciun creditor nu şi-a manifestat intenţia de a promova o acţiune în temeiul art.138 din lege.  
Bunurile din patrimoniul societăţii Crivi SRL au fost valorificate în totalitate, sumele încasate fiind distribuite conform 
planului întocmit şi nu au fost identificate elemente pentru antrenarea răspunderii materiale a fostului administrator, 
fiind întrunite condiţiile prevăzute de art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006. Astfel, solicită a se dispune aprobarea 
raportului final şi pe cale de consecinţă, a se dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei. Menţionează că 
onorariul lichidatorului judiciar a fost achitat în cadrul procedurii.  
Reprezentanta creditoarei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna solicită respingerea obiecţiunilor formulate 
de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS Bucureşti pentru motivele prezentate de reprezentanta 
lichidatorului judiciar. Astfel, solicită aprobarea raportului final şi închiderea procedurii falimentului Crivi SRL în 
temeiul dispoziţiilor art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006.  

Judecătorul – sindic, 
Prin sentinţa civilă nr.987/27 septembrie 2007 s-a admis cererea formulată de creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Covasna şi s-a deschis procedura insolvenţei debitoarei SC Crivi SRL, în conformitate cu dispoziţiile Legii 
nr.85/2006. A fost desemnată în calitate de administrator judiciar societatea Wind Up Management SPRL. 
Prin sentinţa civilă nr.260/13 martie 2008 s-a decis intrarea debitoarei în procedura falimentului. Societatea Wind Up 
Management SPRL a fost numită în calitate de lichidator judiciar. 
Potrivit tabelului definitiv consolidat (fila 50 – vol. II), creanţele împotriva debitoarei au fost în sumă de 129.246,71 lei, 
fiind înscrişi creditorii Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna şi 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS Bucureşti. 
La data de 11 martie 2011, lichidatorul judiciar a înregistrat la instanţă raportul final (filele 158 - 160, vol. II). 
Împotriva raportului final a formulat obiecţiuni creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, 
înregistrate la instanţă la data de 18 martie 2011. 
În motivarea obiecţiunilor formulate se arată, în esenţă, că, în speţă, nu poate fi dispusă închiderea procedurii fără ca, în 
prealabil, să fie introdusă o acţiune pentru angajarea răspunderii patrimoniale a persoanelor care au cauzat starea de 
insolvenţă a debitoarei. 
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele: 
Debitoarea SC Crivi SRL are sediul în Comandău nr.133, jud. Covasna şi este înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/51/2001, având cod unic de înregistrare 13796168. 
Principalul obiect de activitate declarat era „silvicultura şi exploatarea forestieră, cod CAEN 0201. Societatea a fost 
înfiinţată în anul 2001 şi a desfăşurat activitatea de exploatare în zona localităţii Comandău. 
Capitalul social în valoare de 200 lei era deţinut de către asociatul unic Rusu Viorel Cristian. Societatea a fost 
reprezentată administrată de către asociatul unic.  
Societatea şi-a desfăşurat activitatea în domeniul exploatării şi prelucrării lemnului de la anul 2002. În primii doi ani, 
activitatea s-a desfăşurat în condiţii de eficienţă acceptabilă şi s-a realizat profit. În primăvara anului 2004, din cauza 
vremii nu s-a reuşit exploatarea unui partid şi astfel, cheltuielile s-au acumulat, iar în anul 2005 societatea a realizat 
pierderi considerabile. 
Din cauza neachitării datoriilor fiscale, s-au aplicat dobânzi şi penalităţi ce au depăşit capacitatea financiară a 
debitoarei, organul fiscal începând procedura de executare silită împotriva societăţii, bunurile acesteia fiind sechestrate. 
Ultima situaţie financiară întocmită de societate este cea aferentă anului 2006, perioada după care societatea nu a mai 
desfăşurat activitate. 
Lichidatorul judiciar a constatat că insolvenţa debitoarei are la bază cauze obiective, de conjunctură economică 
nefavorabilă şi vremea neprielnică activităţii. În acest caz nu există suficiente elemente care pot fi probate şi care să 
susţină răspunderea fostului administrator pentru ajungerea în insolvabilitate a debitoarei, nefiind întrunite condiţiile 
pentru promovarea acţiunii prevăzute de art.138 din Legea nr.85/2006.  
Cu privire la situaţia patrimonială a debitoarei, s-a constatat că societatea deţine în patrimoniu utilaje folosite pentru 
exploatare forestieră, un autoturism Chevrolet Kallos şi 2 cai de muncă. 
Cei 2 cai de muncă au fost predaţi către Direcţia Sanitar Veterinară, potrivit aprobării creditorilor.  
Utilajele au fost valorificate, potrivit deciziei adunării creditorilor, la preţurile stabilite în raportul de evaluare întocmit 
de SC Novitas SRL. Planul de distribuire a fost întocmit pentru termenul de judecată din data de 17 septembrie 2009. 
Întrucât în termenul prevăzut de art.122 alin.(3) din Legea nr.85/2006 nu s-au formulat contestaţii împotriva planului, 
lichidatorul judiciar a distribuit sumele, în conformitate cu planul.  
Autoturismul Chevrolet Kallos a fost valorificat, în conformitate cu aprobarea adunării creditorilor din data de 9 
februarie 2011, la preţul de 10.000 lei. Planul de distribuire a fost întocmit pentru termenul de judecată din data de 11 
februarie 2011. Nici împotriva acestui plan nu s-au formulat contestaţii, motiv pentru care lichidatorul judiciar a 
distribuit sumele. 
Având în vedere că bunurile din patrimoniul societăţii debitoare au fost valorificate în totalitate, iar sumele încasate în 
contul colector de lichidare au fost distribuite în conformitate cu planul de distribuire, lichidatorul judiciar a considerat 
că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.132 alin.(2), pentru închiderea procedurii. 
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Referitor la obiecţiunile formulate de creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS împotriva 
raportului final, judecătorul – sindic constată că, potrivit art.138 din Legea nr.85/2006, o acţiune pentru angajarea 
răspunderii persoanelor care au cauzat starea de insolvenţă a debitoarei poate fi introdusă de administratorul judiciar sau 
de lichidator. Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de 
insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea prevăzută la alin.(1), aceasta poate fi 
introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit 
comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce această acţiune, 
în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. 
În speţă, nici lichidatorul şi nici creditorul majoritar Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna (ce deţine o creanţă 
cu o pondere de 99,493 % din masa credală) nu au considerat oportună introducerea unei acţiuni în baza art.138 din 
Legea nr.85/2006. De asemenea, din analiza situaţiei economico-financiare a debitoarei judecătorul - sindic apreciază că 
lichidatorul judiciar a concluzionat, în mod judicios, că ajungerea societăţii debitoare în stare de insolvenţă nu este 
cauzată de culpa vreunei persoane din cadrul societăţii, prin urmare nu se impune modificarea raportului final. 
Faţă de cele ce preced şi având în vedere că nici lichidatorul şi nici creditorul majoritar Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Covasna nu au considerat oportună introducerea unei acţiuni în baza art.138 din Legea nr.85/2006, judecătorul 
– sindic va respinge obiecţiunile formulate de către creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca 
nefondate. Astfel fiind, ţinând seama că în cauză au fost parcurse toate etapele procedurale, judecătorul - sindic va 
aproba raportul final şi va dispune închiderea procedurii insolvenţei potrivit art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006, cu 
consecinţa radierii debitorului falit din registrul comerţului. Va descărca lichidatorul judiciar de orice sarcini şi 
responsabilităţi privind procedura, aplicând totodată dispoziţiile art.135-136 din lege.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge obiecţiunile formulate de creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – AVAS împotriva 
raportului final. Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Wind Up Management SPRL. 
În temeiul art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei 
debitoarei SC Crivi SRL cu sediul în Comandău nr.133, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/51/2001, având cod unic de înregistrare 13796168. Dispune radierea 
debitoarei din registrul comerţului. În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă lichidatorul 
judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune 
notificarea prezentei sentinţe 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 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 aprilie 2011. 
Judecător-sindic,                    Grefier, 
Rusu Ioan Cătălin                   Gheorghe Melora-Diana 
 2011 (139383) 

 
2. Societatea comercială BLAZUR IMPEX SRL; cod unic de înregistrare 8574394 
România, Tribunalul Covasna, str. Kriza Janos, nr.2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 1752/119/2010, Termen: 16 septembrie 2011 

Citaţie 
emisă la: ziua 27, luna 05, anul 2011 

Creditorii: Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe prin reprezentant legal - şef administraţie Ambrus Attila - Sf. 
Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr.9, Cod poştal 520023, judeţ Covasna; Municipiul Sf. Gheorghe prin Primar – Direcţia 
Finanţe Publice Municipale - Sf. Gheorghe, str. Petofi Sandor, nr.2, Cod poştal 520008, judeţ Covasna; Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Covasna prin reprezentant legal - director coordonator Crăciun Silviu - Sf. Gheorghe, str. 
Muncitorilor, nr.12-14, Cod poştal 520032, judeţ Covasna; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS, 
prin reprezentant legal, cu sediul ales - sector 1, Bucureşti, str. Cpt. Av. Alex. Şerbănescu, nr.50 
Debitor SC Blazur Impex SRL prin reprezentanţi legali - administratori Kertesz Ioan Aron şi Kertesz Eva - Sf. 
Gheorghe, str. Crângului, nr.15, bl. 20, sc.B, ap. 10, judeţ Covasna 
Lichidator judiciar Wind Up Management SPRL prin reprezentant legal - asociat coordonator Orsi Imre Alpar - Sf. 
Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan, nr.4, bl. 42, sc.I, et. 2, Cod poştal 520013, judeţ Covasna 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 33, completul 11, în ziua de 16 luna 09 anul 2011, ora 9.00 în proces cu SC 
Blazur Impex SRL, prin reprezentanţi legali – administratori Kertesz Ioan Aron şi Kertesz Eva, cu sediul în Sf. 
Gheorghe, str. Crângului nr.15, bl. 20, sc.B, ap. 10, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/254/1996, având cod de identificare fiscală nr.8574394, pentru procedura 
insolvenţei.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                       Grefier, 
 2011 (139384) 
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3. Societatea comercială CARTIE ROM SRL; cod unic de înregistrare 22844264 
Depunere tabel preliminar 

Nr.: 929; data emiterii: 31.05.2011 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 973/119/2011; Tribunalul Covasna; Judecătorul sindic: Rusu Ioan Cătălin 
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Kriza Janos, nr.2, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna; 
3.Debitor: SC Cartie Rom SRL, Cod de identificare fiscală: 22844264, sediul social: Brăduţ, str. Principală, nr.231, 
judeţul Covasna, Număr de ordine în registrul comerţului: J14/7/2010. 
4.Creditorii: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna. 
5.Administrator judiciar: SC Wind Up Management SPRL, Cod de identificare fiscală: 20717213; sediul social: str. 
Grigore Bălan, nr.4, bl. 42, sc.I, ap.2, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă: RSP0167; Tel: 0367-411.944; Fax: 0367-411.945; e-mail: office@windup.ro; Nume şi prenume 
reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Örsi Imre Alpár. 
6.Subscrisa SC Wind Up Management SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Cartie Rom SRL, 
conform sentinţei civile nr.120/S din data de 15.04.2011, pronunţată de Tribunalul Covasna, în dosarul 973/119/2011, 
în conformitate cu prevederile art.72 din Legea nr.85/2006, comunică  

Tabelul preliminar al creanţelor 

Date despre creanţe 
Ord. de 

prioritate 
�r. 
crt. 

Denumire 
creditor 

Adresa creditor 
Declarate de 

creditor 

Însuşită de 
lichidator după 

verificare 

Procent din total Observaţii 

I. Creanţe garantate 

I. 1 DGFP Covasna 
Sf. Gheorghe, str. 
Bem Jozsef, nr.9 

170 822,00 170 822,00 100,000% 
Creanţa garantată prin 
înscriere în AEGRM 

Subtotal categoria I. 170 822,00 170 822,00 100,000%  
Total general 170 822,00 170 822,00 100%  

SC Wind Up Management SPRL, Örsi Imre Alpár 
 2011 (139385) 

 
4. Societatea comercială COMPA�IA DE DISTRIBUTIE SAAB SRL; cod unic de înregistrare 16302188 
România, Tribunalul Covasna, str. Kriza Janos, nr.2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 533/119/2009 

Comunicare sentinţa civilă nr.127/s din 29 aprilie 2011 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr.22, jud. 
Covasna 
Creditorii: SC Interamal Group Distribution SRL prin reprezentant legal - director Paraschiv Claudiu Dan, cu sediul 
procesual ales la Urban & Asociaţii - Bucureşti, sector 6, Bd. Preciziei, Preciziei Business Center, nr.1, et. 4; Bancpost 
SA Bucureşti prin reprezentant legal - director executiv al direcţiei juridice Oana Mihai - Bucureşti, sector 3, Calea 
Vitan, nr.6-6A, Cod poştal 031296; Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe prin reprezentant legal - şef 
administraţie Ambrus Attila - Sf. Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr.9, Cod poştal 520023, judeţ Covasna; SC Total Mihoc 
Prod SRL prin reprezentant legal - director Mihoc Gheorghiţă, cu sediul ales la Urban & Asociaţii SRL - Bucureşti, 
sector 6, B-dul Preciziei,Clădirea Preciziei Business Center, nr.1, et. 4; SC Metrolex SRL prin reprezentant legal - 
administrator Salamon Laszlo - Miercurea Ciuc, str. Topliţa, nr.139, judeţ Harghita 
Debitor SC Compania de Distributie Saab prin reprezentant legal - Sf. Gheorghe, str. Cerbului, nr.1, bl. 20, sc.A, ap. 17, 
judeţ Covasna 
Lichidator judiciar Continental 2000 SPRL prin reprezentant legal - asociat coordonator Ion Pătrunjel - Sf. Gheorghe, 
str. Crângului, nr.12, bl. 9, sc.B, ap. 4, Cod poştal 520032, judeţ Covasna 
Se comunică, alăturat, Sentinţa civilă nr.127/S/29 aprilie 2011, pronunţată în dosarul nr.unic 533/119/2009 de 
Tribunalul Covasna, privind SC Compania De Distribuţie SAAB SRL, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Cerbului nr.1, bl. 
20, sc.A, ap. 17, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub 
nr.J14/37/2009, având cod unic de înregistrare 16302188.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                        Grefier, 
 2011 (139386) 

* 
România, Tribunalul Covasna 
Dosar nr. unic 533/119/2009 

Sentinţa civilă nr.127/S 
Şedinţa publică din 29 aprilie 2011 

Judecător - sindic: Rusu Ioan Cătălin 
Grefier: Gheorghe Melora – Diana 

Pe rol fiind procedura falimentului debitoarei SC Compania De Distributie SAAB SRL, prin reprezentant legal, cu 
sediul în Sf. Gheorghe, str. Cerbului nr.1, bl. 20, sc.A, ap. 17, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/37/2009, având cod unic de înregistrare 16302188, deschisă la 
cererea formulată de creditoarea SC Interamal Group Distribution SRL, prin reprezentant legal – director Paraschiv 
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Claudiu Dan, cu sediul ales la Urban & Asociaţii SRL, în Bucureşti, Preciziei Business Center, B-dul Preciziei, nr.1, et. 
4, sector 6, în temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.  
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică de astăzi, se prezintă pentru creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Sf. 
Gheorghe consilier juridic Biro Annamaria, pentru creditoarea Bancpost SA consilier juridic Teofana Avadane, iar 
pentru debitoarea SC Compania de Distribuţie SAAB SRL lichidatorul judiciar Continental 2000 SPRL prin consilier 
juridic Iliescu Ramona, lipsă fiind creditorii SC Interamal Group Distribution SRL, SC Total Mihoc Prod SRL şi 
Metrolex SRL Miercurea Ciuc. 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, dovada nr.71831/25 martie 2011 
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. De asemenea, s-a depus o notă de grefă din care 
rezultă că a devenit irevocabilă Sentinţa civilă nr.57/S din 24 februarie 2011 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosar 
nr.unic 763/119/2010 ce a avut ca obiect cererea formulată de Continental 2000 SPRL, în calitate de lichidator judiciar 
al debitoarei SC Compania de Distribuţie SAAB SRL, în contradictoriu cu pârâţii Sârbu Daniel, Ciocoiu Cristian - 
Mirel şi Moise Silvia – Georgiana, pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a foştilor administratori ai debitoarei, în 
conformitate cu dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Reprezentanta lichidatorului judiciar Continental 2000 SPRL depune la dosarul cauzei cerere de închidere a procedurii 
falimentului debitoarei SC Compania de Distribuţie SAAB SRL, la care s-au anexat dovezile privind comunicarea către 
toţi creditorii a cererii, borderoul de trimitere şi copia sentinţei civile nr.57/S din 24 februarie 2011 pronunţată de 
Tribunalul Covasna în Dosar nr. unic 763/119/2010.  
Judecătorul – sindic pune în discuţia părţilor cererea lichidatorului judiciar Continental 2000 SPRL privind închiderea 
procedurii falimentului debitoarei SC Compania de Distribuţie SAAB SRL. 
Reprezentanta lichidatorului judiciar Continental 2000 SPRL susţine că în prezenta cauză nu au fost identificate active 
şi a fost respinsă acţiunea pentru atragerea răspunderii patrimoniale a foştilor administratori ai debitoarei - Sârbu 
Daniel, Ciocoiu Cristian – Mirel şi Moise Silvia – Georgiana. Astfel, considerând că sunt întrunite condiţiile prevăzute 
de art.131 din Legea nr.85/2006, solicită închiderea procedurii falimentului debitoarei, descărcarea de orice îndatoriri 
sau responsabilităţi ale participanţilor la procedură, conform art.136 şi 137 din aceeaşi lege şi radierea societăţii 
Compania de Distribuţie SAAB SRL 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 Bancpost SA susţine că este de acord cu închiderea procedurii falimentului debitoarei şi 
solicită a i se comunică sentinţa ce se va pronunţa. 
Reprezentanta creditoarei Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe susţine că este de acord cu închiderea 
procedurii falimentului debitoarei SC Compania de Distribuţie SAAB SRL şi cu acordarea onorariului lichidatorul 
judiciar din fondul administrat de UNPIR. 

Judecătorul – sindic, 
Prin sentinţa civilă nr.219/S/29 mai 2009 pronunţată de Tribunalul Covasna s-a dispus deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei împotriva debitoarei SC Compania De Distributie SAAB SRL, prin reprezentant legal, cu sediul în Sf. 
Gheorghe, str. Cerbului nr.1, jud. Covasna, la cererea formulată de creditoarea SC Interamal Group Distribution SRL, 
prin reprezentant legal – director Paraschiv Claudiu Dan, cu sediul ales la Urban & Asociaţii SRL, în Bucureşti, 
Preciziei Business Center, B-dul Preciziei, nr.1, et. 4, sector 6. A fost desemnată în calitate de administrator judiciar 
Societatea Continental 2000 SPRL. 
Prin sentinţa civilă nr.368/S/13 noiembrie 2009 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. Societatea Continental 
2000 SPRL a fost numită în calitate de lichidator judiciar. 
Potrivit tabelului definitiv consolidat rectificat 2 al creditorilor (fila 97, vol. II), creanţele împotriva debitoarei au fost în 
sumă de 172.450,13 lei (RON), fiind înscrişi următorii: Bancpost SA, Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe, 
SC Interamal Group Distribution SRL, SC Total Mihoc Prod SRL şi Metrolex SRL. 
La data de 11 martie 2011, lichidatorul judiciar a înregistrat la instanţă cererea de închidere a procedurii falimentului 
debitoarei SC Compania de Distribuţie SAAB SRL, împotriva căreia nu s-au formulat obiecţiuni. 
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele: 
Societatea SC Compania De Distributie SAAB SRL are sediul în Sf. Gheorghe, str. Cerbului nr.1, bl. 20, sc.A, ap. 17, 
jud. Covasna şi este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/37/2009, 
având cod unic de înregistrare 16302188. 
Obiectul principal de activitate al debitoarei a constat în „comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi 
şi tutun”, cod CAEN 4639). 
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 Compania de 
Distribuţie SAAB SRL (filele 10 – 12, vol. II). S-a concluzionat ca fiind generatoare ale insolvenţei nerecuperarea 
creanţelor şi valorificarea stocului de marfă a cărui valoare depăşea la 30 iunie 2008 de peste 10 ori valoarea pasivului 
existent la data deschiderii procedurii de insolvenţă.  
Constatând că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.138 alin.1 lit.d) din Legea nr.85/2006, lichidatorul judiciar a 
promovat o acţiune pentru antrenarea răspunderii materiale a foştilor membrii ai organelor de conducere ale debitoarei, 
respectiv Sârbu Daniel, Ciocoiu Cristian - Mirel şi Moise Silvia – Georgiana. Prin sentinţa civilă nr.57/S din 24 
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februarie 2011 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosar nr. unic 763/119/2010 (devenită irevocabilă) s-a luat act de 
renunţarea reclamantei Continental 2000 SPRL – lichidator judiciar al SC Compania de Distribuţie SAAB SRL la 
judecata acţiunii formulate în contradictoriu cu pârâtul Sârbu Daniel. S-a respins acţiunea formulată de reclamantă în 
contradictoriu cu Ciocoiu Cristian – Mirel şi Moise Silvia – Georgiana.  
Lichidatorul judiciar a formulat o cerere prin care a solicitat închiderea procedurii falimentului debitoarei în temeiul 
art.131 din Legea nr.85/2006, având în vedere că debitoarea nu deţine niciun bun şi nicio creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă în raport de terţe persoane şi că a fost respinsă acţiunea promovată în temeiul dispoziţiilor art.138 din aceeaşi 
lege. Creditorii 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.131din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei 
debitoarei SC Compania De Distributie SAAB SRL, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Cerbului nr.1, bl. 20, sc.A, ap. 17, 
jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/37/2009, 
având cod unic de înregistrare 16302188. 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 şedinţa publică din 29 aprilie 2011. 
Judecător-sindic,                   Grefier, 
Rusu Ioan Cătălin                   Gheorghe Melora-Diana 
 2011 (139387) 

 
5. Societatea comercială DARIMAR-COM SERV SRL; cod unic de înregistrare 23228327 
Instanţa: Tribunalul Covasna  
Dosar: 704/119/2009, Termen 17 iunie 2011 

Raport 
Nr. 3/25.05.2011 

Privind activitatea desfăşurată de practicianul în insolvenţă ec. Tudorache Violeta Emilia, desemnată să administreze 
procedura insolvenţei de Tribunalul Covasna –Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ în dosarul 
704/119/2009 prin sentinţa comercială nr.279/S din data de 26 iunie 2009 pentru debitoarea SC Darimar Com Serv SRL 
cu sediul în Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazu, nr.143, jud. Covasna 
La data de 19 martie 2010 lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauze raportul cu propunerea de închidere a procedurii 
insolvenţei, învederând instanţa că debitoarea nu are bunuri ce ar putea fi valorificate în vederea acoperirii masei 
credale, şi nici un creditor nu este dispus să avanseze sumele necesare continuării procedurii insolvenţei, fiind astfel 
îndeplinite prevederile art.131 din legea insolvenţei aşa cum a fost ea modificată. 
Tot la data de 19 martie 2010 a fost depusă la registratura Tribunalului Covasna, cererea de atragere a răspunderii 
patrimoniale formulate împotriva administratorului statutar al debitoarei prin care se solicită obligarea acestuia la plata 
sumei de 125.897,42 lei, cererea fiind întemeiată pe dispoziţiile art.138 alin 1 lit.E şi g din legea insolvenţei.  
Pentru cererea de atragere a răspunderii patrimoniale s-a format dosarul 593/119/2010 în care judecătorul sindic s-a 
pronunţat în favoarea admiterii în parte a acestei cereri, obligând pârâtul să suporte plata sumei de 85.096,00 lei. În 
vedere îndeplinirii obligaţie de plată, lichidatorul judiciar a solicitat executarea sentinţei nr.109/S din 80aprilie 2011 
executorului judecătoresc Katona Ella, achitând acestuia suma de 1.000,00 lei reprezentând cheltuielile de executare şi 
avansul de onorariul solicitat de acesta conform procesului verbal de îndeplinire a procedurii de executare silită. 
Lichidatorul judiciar a făcut menţiunea că toate cheltuielile necesare desfăşurării procedurii insolvenţei au fost suportate 
din averea personală motiv pentru care solicită instanţei să dispună decontarea acestora din fondul special de lichidare 
având în vedere decontul de cheltuieli: 

�r. crt Furnizor Document fiscal Valoare Specificaţie 
1 Btt Târgovişte SRL Ch, 10374/21.07.09 101,82 Publicare notificare 
2 Oficiul Registrului Comerţului Ff 1023893/15.07.09 34,00 Publicare notificare 
3 Poşta Română Ch 35501/13.08.09 5,50 Taxe poştale 
4 Poşta Română Ch 6782/02.09.09 4,70 Taxe poştale 
5 Poşta Română Ch.7092441/0707.09 66,00 Taxe poştale 
6 Poşta Română Ch. 10040/7.07.09 5,50 Taxe poştale 
7 Poşta Română Ch.8894076/09.02.10 21,00 Taxe poştale 
8 11979/08.02.10 Ch, 10374/21.07.09 101,82 Publicare notificare 
9 Petrom SA Bf 258 250,08 Ch transport 

10 N&L Prescom SRL Bf 0094 32,00 Copii xerox 
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�r. crt Furnizor Document fiscal Valoare Specificaţie 
11 CDE Interex SA Bf 0161 13.49 hârtie 
12 Cheltuieli cu colaboratori  200,00  
13 Bej Katona Ella F 223/06.05.2011 1.000,00  

 Total cheltuieli de procedură  1.884,42  
14 Retribuţie solicitată 2.000,00 *2 părţi 4.000,00 Fără TVA 

 Total cheltuieli  5.884,42  
Având în vedere cele menţionate solicităm instanţei închiderea procedurii insolvenţei conform dispoziţiilor art.131 din 
legea insolvenţei, descărcarea de răspundere a lichidatorului judiciar şi plata sumei de 5.884,42 lei fără TVA din fondul 
special de lichidare. 
Anexăm prezentului raport sentinţa 109/S din 8 aprilie 2011 pronunţată în dosarul 593/119/2010, cererea de executare 
silită adresată BEJ Katona Ella, Procesul verbal de îndeplinire a procedurii de executare silită, dovada achitării 
onorariului. 

Lichidator judiciar, Ec. Tudorache Violeta Emilia 
 2011 (139388) 

 

6. Societatea comercială MEDER IMPEX SRL; cod unic de înregistrare 4616470 
România, Tribunalul Covasna, str. Kriza Janos, nr.2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 1667/119/2009 

Comunicare sentinţa civilă nr.128/s din 29 aprilie 2011 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr.22, jud. 
Covasna 
Debitor SC Meder Impex SRL prin reprezenant legal - administrator Mefer Csaba - Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr.30, 
judeţ Covasna 
Lichidator judiciar Continental 2000 SPRL prin reprezentant legal - asociat coordonator Ion Pătrunjel - Sf. Gheorghe, 
str. Crângului, nr.12, bl. 9, sc.B, ap. 4, Cod poştal 520032, judeţ Covasna 
Creditorii: Municipiul Sfântu Gheorghe prin Primar - Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, judeţ Covasna; SC 
Gamma Industries SRL cu sediul ales - Bucureşti,, Bd. Preciziei, Preciziei Business Center, nr.1, et. 4, Cod poştal 6; 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna prin reprezentant legal - director coordonator ing. Crăciun Silviu - Sf. 
Gheorghe, str. Muncitorilor, nr.12-14, judeţ Covasna; Banca Transilvania SA Sucursala Sf. Gheorghe, prin reprezentant 
legal - director Sandor Istvan - Sf. Gheorghe, 1 Decembrie 1918, nr.18, judeţ Covasna; SC Volum Serv SRL cu sediul ales 
- Bucureşti,, Bd. Preciziei, Preciziei Business Center, nr.1, et. 4, Cod poştal 6; Administraţia Finanţelor Publice Sf. 
Gheorghe prin reprezentant - şef administraţie Ambrus Attila - Sf. Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr.9, Cod poştal 520023, 
judeţ Covasna; SCC Federalcoop Sfântu Gheorghe prin reprezentant legal - preşedinte ing. Halasz Imre - Sf. Gheorghe, str. 
Oltului, nr.30, judeţ Covasna; SC Orex SRL prin reprezentant legal - administrator Benko Lajos - Vârghiş, nr.FN, Cod 
poştal 527180, judeţ Covasna; SC Twin Impex SRL prin reprezentant legal - administrator Vancsa Maria - loc. Angheluş, 
nr.FN, judeţ Covasna; SC Vanmultichem SRL prin reprezentant ales - administrator Vancsa Zsuzsa - com. 454, loc. Valea 
Crişului, judeţ Covasna; SC Compact SRL prin reprezentant legal - Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr.42, bl. 4, sc.C, ap. 17, 
judeţ Covasna; SC Toro Impex SRL prin reprezentant legal - administrator Pall Andor - Lemnia, nr.357, judeţ Covasna; 
SC Rosegur SA prin reprezentant legal - director general Jose Maria Martinez De Alegria - Bucureşti, sector 2, Bd. Ghica 
Tei, nr.64-70, Cod poştal 023707; Unicredit Leasing Corporation IFN SA prin reprezentant legal, cu sediul procesual ales 
la SCA Anghel & Asociaţii - Bucureşti, sector 3, str. Poet Panait Cernea, nr.4, bl. M57, sc.2, et. 1, ap. 32; SC Forte SRL 
prin reprezentant legal - administrator Nyaguly Sandor - Tg. Secuiesc, str. Dozsa Gyorgy, nr.9, judeţ Covasna; SC Victoria 
Global SRL prin reprezentant legal - director general Szaszka Gabor - Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr.113, judeţ 
Harghita; SC Instal-All SRL prin reprezentant legal - administrator Goncz Attila - Sf. Gheorghe, str. Viitorului, nr.8, bl. 1, 
sc.D, ap. 6, judeţ Covasna; Peter Alexandru - Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 3, sc.E, ap. 7, judeţ Covasna 
Se comunică, alăturat, Sentinţa civilă nr.128/S/29 aprilie 2011, pronunţată în dosarul nr. unic 533/119/2009 de 
Tribunalul Covasna, privind SC Meder Impex SRL prin reprezentant legal - administrator Meder Csaba, cu sediul în Sf. 
Gheorghe, str. Oltului nr.30, judeţ Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Covasna sub nr.J14/692/1993, având cod unic de înregistrare 4616470.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                       Grefier, 
 2011 (139389) 

* 
România, Tribunalul Covasna  
Dosar nr. unic 1667/119/2009 

Sentinţa civilă nr.128/S 
Şedinţa publică din 29 aprilie 2011 

Judecător - sindic: Rusu Ioan Cătălin 
Grefier: Gheorghe Melora – Diana 

Pe rol fiind procedura insolvenţei debitoarei SC Meder Impex SRL prin reprezentant legal - administrator Meder Csaba, 
cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Oltului nr.30, judeţ Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Covasna sub nr.J14/692/1993, având cod unic de înregistrare 4616470, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.85/2006. 
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La apelul nominal, făcut în şedinţa publică de astăzi, se prezintă pentru creditoarea Banca Transilvania SA Sucursala Sf. 
Gheorghe consilier juridic Savu Judith, iar pentru debitoarea SC Meder Impex SRL lichidatorul judiciar Continental 
2000 SPRL prin practician în insolvenţă Iliescu Ramona, lipsă fiind creditorii Administraţia Finanţelor Publice Sf. 
Gheorghe, Peter Alexandru, Mun. Sf. Gheorghe prin Primar, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna, SC Gamma 
Industries SRL, SC Rosegur SRL, SC Toro Impex SRL, SC Instal – All SRL, SC Orex Import Export SRL, SCC 
Federalcoop Sf. Gheorghe, Volum Serv SRL, SC Compact SA, SC Twin Impex SRL, SC Victoria Global SRL, SC 
Vanmultichem SRL, SC Forte SRL şi Unicredit Leasing Corporation IFN SA. 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, dovada nr.71829/25 martie 2011 
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 cerere de închidere a procedurii 
falimentului, la care s-au anexat modelul notificării creditorilor, dovezile privind comunicarea raportului final şi a 
situaţiei financiare finale (rapoarte transmisie fax şi borderourile de trimitere).  
Judecătorul – sindic constată că nu s-au formulat obiecţiuni la raportul final, motiv pentru care pune în discuţia părţilor 
prezente propunerea lichidatorului judiciar Continental 2000 SPRL privind închiderea procedurii falimentului debitoarei 
SC Meder Impex SRL. 
Reprezentanta lichidatorului judiciar susţine că în prezenta speţă şi-a îndeplinit obligaţiile legale, iar raportul final a fost 
comunicat tuturor creditorilor, care nu au înţeles să formuleze obiecţii. Sumele obţinute au fost cheltuite conform 
documentelor depuse la dosarul cauzei. De asemenea, arată că în prezenta cauză nu au fost identificate fapte prevăzute 
şi sancţionate de art.138 din Legea nr.85/2006, motiv pentru care nu a promovat acţiunea pentru antrenarea răspunderii 
materiale a fostului administrator. Astfel, solicită aprobarea raportului final, iar în temeiul dispoziţiilor art.132 alin.(2) 
din Legea nr.85/2006 să se dispună închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Meder Impex SRL, radierea 
acesteia din registrul comerţului şi descărcarea de obligaţii a participanţilor, în conformitate cu dispoziţiile art.136 din 
lege. Menţionează că onorariului lichidatorului judiciar a fost încasat pe parcursul procedurii. 
Reprezentanta creditoarei Banca Transilvania SA Sucursala Sf. Gheorghe depune la dosarul cauzei adresa nr.3509/27 
aprilie 2011 şi susţine că nu a înţeles să formuleze obiecţii la raportul final, fiind de acord cu propunerea de închidere a 
procedurii falimentului debitoarei SC Meder Impex SRL.  

Judecătorul – sindic, 
Prin încheierea din camera de consiliu din data de 30 octombrie 2009 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a 
falimentului împotriva debitoarei SC Meder Impex SRL. A fost desemnată în calitate de lichidator judiciar societatea 
Continental 2000 SPRL. 
Potrivit tabelului definitiv consolidat al creditorilor (fila 64 – vol. III), creanţele împotriva debitoarei au fost în sumă 
totală de 460.744,80 lei, fiind înscrişi următorii: Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe, Peter Alexandru, Mun. 
Sf. Gheorghe prin Primar, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna, Banca Transilvania SA Sucursala Sf. Gheorghe, 
SC Gamma Industries SRL, SC Rosegur SRL, SC Toro Impex SRL, SC Instal – All SRL, SC Orex Import Export SRL, 
SCC Federalcoop Sf. Gheorghe, Volum Serv SRL, SC Compact SA, SC Twin Impex SRL, SC Victoria Global SRL, 
SC Vanmultichem SRL, SC Forte SRL şi Unicredit Leasing Corporation IFN SA. 
La data de 10 martie 2011, lichidatorul judiciar a înregistrat la instanţă raportul final privind debitoarea SC Meder 
Impex SRL şi situaţia financiară finală (filele 65 - 66, vol. supliment), împotriva cărora nu s-au formulat obiecţii. 
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele: 
Societatea SC Meder Impex SRL are sediul în Sf. Gheorghe, str. Oltului nr.30, judeţ Covasna şi este înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/692/1993, având cod unic de înregistrare 
4616470. 
Obiectul principal de activitate l-a constituit „lucrări de construcţii clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale”, cod CAEN 
4120. Calitatea de administrator al societăţii o avea Meder Csaba. 
Astfel cum a arătat lichidatorul judiciar Continental 2000 SPRL atât în raportul privind cauzele şi împrejurările care au 
condus la insolvenţă (filele 209 - 211 – 60, vol. II), cât şi în raportul final (fila 65, vol. supliment), în semestrul II al 
anului 2008, debitoarea a pierdut importante lucrări în derulare, pe fondul crizei economice instalate. 
Intrarea în insolvenţă a societăţilor furnizoare de lucrări SC proiectare Ax SRL şi SC Minion SRL a determinat scăderea 
dramatică a veniturilor societăţii începând cu semestrul I 2008. O altă cauză a insolvenţei societăţii Meder Impex SRL o 
reprezintă scăderea veniturilor ca urmare a lipsei de comenzi în perioada 2008 – 2009. 
Lichidatorul judiciar a constatat că ajungerea societăţii în starea de insolvenţă nu se datorează niciunei persoane din 
cadrul societăţii debitoare şi nu au fost identificate fapte prevăzute de art.138 din Legea nr.85/Legea nr.85/2006.  
Referitor la activele din averea debitoarei SC Meder Impex SRL se constată că acestea au fost evaluate de către Sinkler 
Nemeth Istvan (filele 7 – 46, volum III). Prin hotărârea Adunării Creditorilor, consemnată în procesul verbal întocmit 
de lichidatorul judiciar la data de 23 martie 2010, s-a aprobat vânzarea prin negociere directă a bunurilor „Ford Fndy / 
Tranzit”, „Ford Tranzit 85T300” şi „Reanault Megane 1,9 TDI” către cumpărător identificat. S-a aprobat regulamentul 
de vânzare la licitaţie publică propus de lichidator pentru vânzarea bunurilor „Ford Tranzit Tes” şi „Dacia D2F719 1307 
RI” şi s-a stabilit ca vânzarea bunului „LADA 2101” să se facă în aceleaşi condiţii. 
Sumele încasate în urma valorificării activelor debitoarei au fost distribuite conform planurilor întocmite de lichidatorul 
judiciar (filele 16 şi 47, volum supliment). 
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Prin cererea înregistrată la instanţă la data de 29 aprilie 2011 (fila 71, vol. supliment188 – vol. II), lichidatorul judiciar a 
solicitat închiderea procedurii falimentului debitoarei în temeiul art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006, având în vedere că 
în prezenta cauză au fost valorificate toate bunurile, iar fondurile obţinute au fost cheltuite conform documentelor din 
dosar. Sumele încasate au acoperit cheltuielile de administrare, neexistând alte operaţiuni de efectuat. 
Astfel fiind, în raport cu cele ce preced, judecătorul – sindic constată că în prezenta cauză au fost parcurse toate etapele 
procedurale şi va dispune aprobarea raportului final şi închiderea procedurii falimentului, cu consecinţa radierii 
debitoarei din registrul comerţului. Va descărca lichidatorul judiciar de orice sarcini şi responsabilităţi privind 
procedura.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Aprobă raportul final privind debitoarea SC Meder Impex SRL şi situaţia financiară finală, întocmite de lichidatorul 
judiciar Continental 2000 SPRL. 
În temeiul art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii 
falimentului debitoarei SC Meder Impex SRL, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Oltului nr.30, judeţ Covasna, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/692/1993, având cod unic de înregistrare 
4616470. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. 
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi 
responsabilităţi. În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe 
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 şedinţa publică din 29 aprilie 2011. 
Judecător-sindic,                    Grefier, 
Rusu Ioan Cătălin                    Gheorghe Melora-Diana 
 2011 (139390) 

 
7. Societatea comercială MP AGRICOM SRL; cod unic de înregistrare 16229672 
România, Tribunalul Covasna, str. Kriza Janos, nr.2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 1070/119/2011, Termen: 16 septembrie 2011 

Citaţie 
emisă la: ziua 27, luna 05, anul 2011 

Debitor SC MP Agricom SRL prin reprezentant legal - administrator Mathe Istvan - Sf. Gheorghe, str. Salcâmilor, 
nr.4A, Cod poştal 520052, judeţ Covasna 
Lichidator judiciar Continental 2000 SPRL prin reprezentant legal - asociat coordonator Ion Pătrunjel - Sf. Gheorghe, 
str. Crângului, nr.12, bl. 9, sc.B, ap. 4, Cod postal 520032, judeţ Covasna 
Creditorii: SC Redoxim SRL prin reprezentant legal Preda Tiberiu, cu sediul ales la SC Groza şi Asociaţii SRL - 
Timişoara, str. 9 Mai, nr.3, et. 1, ap. 5, judeţ Timiş; Municipiul Sf. Gheorghe prin Primar – Direcţia Finanţe Publice 
Municipale - Sf. Gheorghe, str. Petofi Sandor, nr.2, judeţ Covasna; Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sf. 
Gheorghe prin reprezentant legal – şef administraţie Balint Bela - Sf. Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr.9, Cod postal 
520023, judeţ Covasna; SC Alcedo SRL prin reprezentant legal - director general Vicenţiu Cremeneanu - sector 1, 
Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr.58; SC Nutrifort SRL Iernut, prin SC Simalex Consulting SRL - Iernut, str. Câmpului, 
nr.3A, judeţ Mureş; KWS Seminţe SRL prin reprezentant legal, cu sediul ales la Grigorescu, Ştefănică şi Asociaţii 
SPARL - sector 2, Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr.33, Cod poştal 020021; SC Dachim SRL prin reprezentant legal - 
administrator Felea Teodor Dan - Turda, str. Gh. Lazar, nr.11, judeţ Cluj; SC Aectra Agrochemicals SRL prin 
reprezentant legal - director general Dan Popescu - sector 1, Bucureşti, str. Şoseaua Odai, nr.341-345 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 33, completul 11, în ziua de 16 luna 09 anul 2011 ora 9.00 în proces cu SC MP 
Agricom SRL, prin reprezentant legal - administrator Mathe Istvan, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Salcâmilor nr.4A, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/102/2004, având cod unic de 
înregistrare 16229672, pentru procedura insolvenţei.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                      Grefier, 
 2011 (139391) 

 
8. Societatea comercială TOADER & DORU SRL; cod unic de înregistrare 18291654 
România, Tribunalul Covasna, str. Kriza Janos, nr.2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 439/119/2009, Termen: 16 septembrie 2011 

Citaţie 
emisă la: ziua 27, luna 05, anul 2011 

Debitor SC Toader & Doru SRL prin reprezentanţi legali - administratori Ghionea Doru şi Dima Toader - loc. Barcani, 
str. Principală, nr.284, judeţ Covasna; Idem - Braşov, str. Ştefan Mironescu, nr.2, bl. 28A, sc.B, ap. 8, judeţ Braşov, este 
chemat la această instanţă, camera 33, completul 11, în ziua de 16 luna 09 anul 2011 ora 9.00 în proces cu SC Toader & 
Doru SRL prin reprezentant legal – administrator Ghinea Doru, cu sediul în sat Barcani, com. Barcani, str. Principală 
nr.284, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub 
nr.J14/22/2006, având cod unic de înregistrare 1829165, pentru procedura insolvenţei.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                      Grefier, 
 2011 (139392) 
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9. Societatea comercială TO�IA SRL; cod unic de înregistrare 4788727 
România, Tribunalul Covasna, str. Kriza Janos, nr.2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 1222/119/2011, Termen: 16 septembrie 2011 

Citaţie 
emisă la: ziua 27, luna 05, anul 2011 

Debitor SC Tonia SRL prin reprezentant legal - administrator Albert Florica - Sf. Gheorghe, str. Vulturilor, nr.18, Cod 
poştal 520046, judeţ Covasna 
Creditorii: SC Senator Prodimpex SRL prin reprezentant legal - administrator Neacsu Georgica - Focşani, str. Mr. Gh. 
Pastia, nr.5, bl. 8, ap. 1, judeţ Vrancea; SC Cos 200 Distribution SRL prin reprezentant legal - administrator Morariu 
Cosmin - Braşov, str. Şcolii, nr.12A, judeţ Braşov; SC Distilrom SRL prin reprezentant legal - administrator Mera 
Victor - Reghin, str. Salcâmilor, nr.50/A, judeţ Mureş; SC Tano Prod Impex SRL prin reprezentant legal - com. Fratesti, 
Şos. Bucureşti, KM. 5, judeţ Giurgiu; SC Total Fab Distributie SRL prin reprezentant legal - administrator Paun Alina - 
Târgovişte, Calea Ialomiţei, bloc Birou nr.1, nr.13, judeţ Dâmboviţa; SC Prefera Foods SRA prin reprezentant legal - 
director general Dîrzu Ioan - Oiejdea, DN 1, KM 392+600, judeţ Alba 
Petenţii: SC Rodistrib SRL prin reprezentant legal - administrator Voitetchi Adrian - Focşani, Calea Munteniei, nr.1, 
judeţ Vrancea; SC Rofish Group SRL prin reprezentant legal - com. Siliştea, Cvartal 4, Parcela 83, judeţ Brăila; SC 
Rofish Group SRL prin reprezentant legal - Brăila, str. Fata Portului, nr.2, judeţ Brăila; SC Mert SA prin reprezentant 
legal - administrator Oncel Mehmet Emin - com. Afumaţi, Şos. Bucureşti - Urziceni, nr.50A, judeţ Ilfov; SC Pan Food 
SRL prin reprezentant legal - administrator Ioan Stânea - Sibiu, str. Ştrandului, nr.27, ap. 4, judeţ Sibiu; SC Pro Soft 
SRL prin reprezentant legal - administrator Procop Constantin - Braşov, str. Zizinului, nr.121, judeţ Braşov; SC Titan 
SA prin reprezentant legal - preşedinte al directoratului Stefanos Krommydas - Or. Pantelimon, Şos. Cernica, nr.11, 
judeţ Ilfov; SC Marathon Distribution Group SRL prin reprezentant legal - administrator Suliman Aifun Geaner - com. 
Afumati, sos. Bucureşti - Urziceni, nr.89, judeţ Ilfov; SC Hortifruct SRL prin reprezentant legal - administrator Trica 
Valeria - sector 4, Bucureşti, str. Drumul Binelui,Complex 1,Pavilion adm. Corp A, nr.6, et. 1, ap. Cam.5; SC Ostrovit 
SA prin reprezentant legal - ec. Ilinca Constantin Theodor, preşedinte al consiliului de administraţie - com. Ostrov, str. 
Regiei, nr.1, judeţ Constanţa; SC Triton SRL prin reprezentant legal - administrator Janicsko Imre - Satu Mare, str. G. 
Călinescu, nr.42, judeţ Satu Mare 
Administrator judiciar Eos Insolvency SPRL prin reprezentant legal - asociat coordonator Ioan Claudiu Prunaru - 
Braşov, str. Nicolae Titulescu, nr.4, et. 3, Cod poştal 500010, judeţ Braşov 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 33, completul 11, în ziua de 16, luna 09, anul 2011, ora 9.00, în proces cu SC 
Tonia SRL prin reprezentant legal – administrator Albert Florica, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Vulturului nr.18, jud. 
Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/708/1993, având cod 
unic de înregistrare 4788727, pentru procedura insolvenţei.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                        Grefier, 
 2011 (139393) 
 
10. Societatea comercială VELE�CE SRL; cod unic de înregistrare 12206730 
România, Tribunalul Covasna, str. Kriza Janos, nr.2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 443/119/2009 

Comunicare sentinţa civilă nr.126/s din 29 aprilie 2011 
Către, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr.22, 
jud. Covasna 
Creditorii: SC Chemark Rom SRL prin administratorul Mircea Pop - Braşov, str. C-tin Brâncoveanu, nr.34A, judeţ 
Braşov; Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna prin reprezentant legal - director coordonator Bularca Petre - 
Sf. Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr.9, Cod poştal 520023, judeţ Covasna 
Debitor SC Velence SRL prin administratorul Keseru Gyorgy - com. 834, Lemnia, judeţ Covasna 
Lichidator judiciar ECG Tamas Laszlo IPURL - Sucursala Sf. Gheorghe, prin reprezentant legal Tamas Laszlo - Sf. 
Gheorghe, str. Constructorilor, nr.2, judeţ Covasna  
Se comunică, alăturat, Sentinţa civilă nr.126/S/29 aprilie 2011, pronunţată în dosarul nr.unic 443/119/2009 de 
Tribunalul Covasna, privind SC Velence SRL prin reprezentant legal – administrator Keseru Gyorgy, cu sediul social în 
loc. Lemnia nr.834, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub 
nr.J14/165/1999, având cod unic de înregistrare 12206730.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                        Grefier, 
 2011 (139394) 

* 
România, Tribunalul Covasna 
Dosar nr. unic 443/119/2009 

Sentinţa civilă nr.126/S 
Şedinţa publică din 29 aprilie 2011 

Judecător - sindic: Rusu Ioan Cătălin 
Grefier: Gheorghe Melora – Diana 

Pe rol fiind procedura insolvenţei împotriva debitoarei SC Velence SRL prin reprezentant legal – administrator Keseru 
Gyorgy, cu sediul social în loc. Lemnia nr.834, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/165/1999, având cod unic de înregistrare 12206730, la cererea formulată de 
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creditoarea SC Chemark Rom SRL, prin reprezentant legal – administrator Mircea Pop, cu sediul în Braşov, str. C-tin 
Brâncoveanu nr.34A, jud. Braşov, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică de astăzi, se prezintă pentru creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Covasna consilier juridic Mark Gabriella, iar pentru debitoarea SC Velence SRL lichidatorul judiciar ECG 
Tamas Laszlo IPURL prin consilier juridic Csatlos Anca Delia, lipsă fiind creditoarea SC Chemark Rom SRL. 
Procedura de citare legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei, după care: 
Se constată că s-au depus la dosarul cauzei, prin serviciul de registratură al instanţei, dovada nr.92729/19 aprilie 2011 
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 ECG Tamas Laszlo IPURL depune la dosarul cauzei raportul nr.963/27 aprilie 
2011 pentru perioada 1 ianuarie 2011 – 31 martie 2011, la care s-au anexat copia notificării nr.659/30 martie 2011 
comunicată creditorilor şi borderoul de trimitere a corespondenţei nr.705/5 aprilie 2001.  
Judecătorul – sindic pune în discuţia părţilor prezente cererea lichidatorului judiciar ECG Tamas Laszlo IPURL privind 
închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Velence SRL în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006. 
Reprezentanta lichidatorului judiciar ECG Tamas Laszlo IPURL menţionează că debitoarea nu deţine în patrimoniu 
bunuri materiale sau băneşti şi nici nu s-au identificat fapte prevăzute de art.138 din Legea nr.85/2006 pentru 
promovarea unei acţiuni în antrenarea răspunderii materiale a fostului administrator al societăţii Velence SRL. Astfel, 
solicită admiterea cererii formulate şi pe cale de consecinţă, a se dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei 
Velence SRL, în temeiul dispoziţiile art.131 din Legea nr.85/2006, modificată şi completată, 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, ce urmează a fi încasat din fondul constituit în temeiul art.4 din aceeaşi lege.  
Reprezentanta creditoarei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna susţine că este de acord cu propunerea 
lichidatorului judiciar privind închiderea procedurii falimentului debitoarei în conformitate cu dispoziţiile art.131 din 
Legea nr.85/2006, radierea acesteia din registrul comerţului şi aprobarea plăţii onorariului practicianului în insolvenţă. 

Judecătorul – sindic, 
Prin sentinţa civilă nr.70/S/26 februarie 2010 pronunţată de Tribunalul Covasna s-a dispus anularea contestaţiei 
formulate de către debitoarea SC Velence SRL. S-a admis cererea formulată de creditorul SC Chemark Rom SRL, prin 
reprezentant legal – administrator Mircea Pop, cu sediul în Braşov, str. C-tin Brâncoveanu nr.34A, jud. Braşov, pentru 
deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Velence SRL, iar în temeiul art.33 alin.4 din Legea privind procedura 
insolvenţei, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC Velence SRL A fost 
desemnată în calitate de administrator judiciar Societatea ECG Tamas Laszlo IPURL. 
Prin decizia nr.225/R/18 mai 2010 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr.443/119/2009, s-a respins ca 
nefondat recursul declarat de către debitoare împotriva sentinţei civile nr.70/S/26 februarie 2010 a Tribunalului 
Covasna. 
Prin sentinţa nr.291/S/24 septembrie 2010 s-a decis începerea procedurii falimentului debitoarei şi s-a desemnat 
lichidator judiciar ECG Tamas Laszlo IPURL. 
Potrivit tabelului definitiv consolidat al creditorilor (fila 123, dosar supliment), creanţele împotriva debitoarei Velence 
SRL au fost în sumă de 13.640,10 lei, fiind înscrise la masa credală Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna şi 
SC Chemark Rom SRL. 
La data de 3 martie 2011, lichidatorul judiciar a înregistrat la instanţă cererea privind închiderea procedurii reorganizării 
judiciare a debitoarei SC Velence SRL (filele 146 – 149, dosar supliment). 
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele: 
Societatea SC Velence SRL are sediul social în loc. Lemnia nr.834, jud. Covasna şi este înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/165/1999, având cod unic de înregistrare 12206730.  
Debitoarea avea obiectul principal de activitate „comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse nealimentare” - cod CAEN 4719. 
În analiza lichidatorului judiciar, efectuată în vederea identificării cauzelor ce au condus debitoarea la starea de 
insolvenţă şi identificarea persoanelor culpabile de această stare, au fost folosite evidenţa contabilă a societăţii, situaţiile 
financiare elaborate pe ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii. De asemenea, au fost studiate contractele societăţii 
(contractele de furnizare, de vânzare, de creditare, de garanţie, etc.), precum şi fluxul tehnologic al insolvenţei. 
Nu s-a identificat nici o faptă prevăzută de art.138 din Legea nr.85/2006, prin care fostul administrator ar fi cauzat 
starea de faliment al societăţii, în acest caz nefiind întrunite condiţiile pentru stabilirea răspunderii patrimoniale ale 
fostului administrator al societăţii. 
Având în vedere faptul că debitoarea nu deţine bunuri în patrimoniu, lichidatorul judiciar a considerat că sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de art.131 din Legea nr.85/2006, motiv pentru care a solicitat închiderea procedurii 
insolvenţei societăţii Velence SRL, creditorii fiind acord cu această propunere, având în vedere că nu au formulat 
obiecţiuni. 
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, aferentă întregii 
perioade de lichidare judiciară. 
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Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii falimentului 
debitoarei SC Velence SRL, cu sediul social în loc. Lemnia nr.834, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/165/1999, având cod unic de înregistrare 12206730. 
Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. 
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi 
responsabilităţi. Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar ECG Tamas Laszlo IPURL, în sumă de 3.000 lei 
din fondul constituit conform art.4 alin.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 sentinţe 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 drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 29 aprilie 2011. 
Judecător – sindic,                                               Grefier, 
Rusu Ioan Cătălin                 Gheorghe Melora-Diana  
 2011 (139395) 

 
11. SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA PROGRESUL” - BARAOLT; cod unic de 
înregistrare 558911 
România, Tribunalul Covasna, str. Kriza Janos, nr.2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 394/119/2008 

Comunicare sentinţa civilă nr.114/s din 15 aprilie 2011 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr.22, jud. 
Covasna 
Creditorii: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna prin reprezentant legal - director Kedves Emeric - Sfântu 
Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr.9, judeţ Covasna; Oraşul Baraolt prin Primar - Baraolt, str. Libertăţii, nr.2, Cod poştal 
525100, judeţ Covasna; SC FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud SA prin reprezentant legal - Braşov, str. Pictor 
Luchian, nr.25, bl. 30, judeţ Braşov; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS prin reprezentant legal 
- cu sediul ales - Bucureşti, sector 1, str. Promoroaca, nr.9-11, Cod poştal 014013, (Bucureşti, sector 1, str. Cpt. Av. Al. 
Serbanescu nr.50, cod poştal 014294); SC Distrigaz Sud SA Bucureşti prin reprezentant legal - director Regionala Nord 
- Nicolae Sabin, cu sediul ales - Braşov, str. Bisericii Romane, nr.107 A, Cod poştal 40254, judeţ Braşov; SC 
Carbonifera SA Ploieşti - Cariera Racoş Sud, prin reprezentant legal - director Grad M. D. Ionel - Baraolt, str. Libertăţii, 
nr.7, judeţ Covasna 
Debitor Societate Cooperativă Meşteşugărească Progresul”- Baraolt prin reprezentant legal - administrator Incze Istvan 
- Baraolt, str. Libertăţii, nr.19, bl. 4/B, judeţ Covasna; Societate Cooperativă Meşteşugărească Progresul”- Baraolt prin 
reprezentant legal - administrator Incze Istvan - Baraolt, str. Apei, nr.223, bl. 4/B, judeţ Covasna 
Lichidator judiciar Continental 2000 SPRL prin reprezentant legal - asociat coordonator Pătrunjel Ion - Sfântu 
Gheorghe, str. Crângului, nr.12, bl. 9, sc.B, ap. 4, judeţ Covasna  
Se comunică, alăturat, Sentinţa civilă nr.114/S/15 aprilie 2011, pronunţată în dosarul nr.unic 394/119/2008 de 
Tribunalul Covasna, privind Societate Cooperativă Meşteşugărească „Progresul” - Baraolt, prin reprezentant legal – 
preşedinte Incze Istvan, cu sediul în Baraolt, Piaţa Libertăţii nr.19, bl. 4B, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.C14/38/2005, având cod unic de înregistrare 13796168. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                       Grefier, 
 2011 (139396) 

* 
România, Tribunalul Covasna 
Dosar nr. Unic 394/119/2008 

Sentinţa civilă nr.114/S 
Şedinţa publică din 15 aprilie 2011 

Judecător - sindic: Rusu Ioan Cătălin 
Grefier: Gheorghe Melora – Diana 

Pe rol fiind procedura insolvenţei debitoarei Societate Cooperativă Meşteşugărească „Progresul” - Baraolt, prin 
reprezentant legal – preşedinte Incze Istvan, cu sediul în Baraolt, Piaţa Libertăţii nr.19, bl. 4B, jud. Covasna, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.C14/38/2005, având cod unic de 
înregistrare 13796168, deschisă la cererea formulată de creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna, 
prin reprezentant legal director executiv Kedves Emeric, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr.9, jud. Covasna, 
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică de astăzi, se prezintă pentru creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Covasna consilier juridic Biro Ibolya, iar pentru debitoarea Societate Cooperativă Meşteşugărească „Progresul” 
- Baraolt lichidatorul judiciar Continental 2000 SPRL prin consilier juridic Iliescu Ramona, lipsă fiind creditorii 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – AVAS Bucureşti, Oraşul Baraolt prin Primar, SC Electrica FFEE 
Electrica Furnizare Transilvania Sud SA Braşov, SC Distrigaz Sud SA Bucureşti şi SC Carbonifera SA Ploieşti – 
Cariera Racoş Sud. Procedura de citare îndeplinită. 
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S-a făcut referatul cauzei, după care: 
Se constată că s-au depus la dosarul cauzei, prin serviciul de registratură al instanţei, dovada nr.74357/29 martie 2011 
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 şi obiecţiunile nr.VP2/2707/18 martie 2011 
formulate de creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS Bucureşti. 
Se comunică reprezentantei lichidatorului judiciar un exemplar din obiecţiunile la raportul final.  
Reprezentanta lichidatorului judiciar Continental 2000 SPRL depune la dosarul cauzei cererea de închidere a procedurii 
falimentului, la care s-au anexat dovezile privind comunicarea raportului final (notificări, borderou de trimitere). 
Se comunică reprezentantei creditoarei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna un exemplar din cererea de 
închidere a procedurii falimentului. 
Reprezentanta lichidatorului judiciar susţine că i-au fost comunicate prin fax obiecţiunile la raportul final formulate de 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti – AVAS, motiv pentru care în cererea de închidere a 
procedurii falimentului a formulat concluzii de respingere ca neîntemeiate a acestora. În raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au condus la insolvenţa debitoarei, lichidatorul judiciar a precizat că nu sunt întrunite condiţiile 
pentru promovarea unei acţiuni în antrenarea răspunderii materiale a foştilor membrii ai organelor de conducere ale 
debitoarei. Cauzele insolvenţei au fost de natură obiectivă, aspecte prezentate de lichidatorul judiciar în rapoartele 
întocmite. În prezenta cauză a fost convocată Adunarea creditorilor cu ordinea de zi – aprobarea raportului final, 
respectiv închiderea procedurii falimentului debitoarei, creditorul majoritar Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
Covasna, ce deţine 94,42% din totalul masei credale fiind de acord cu propunerile lichidatorului judiciar. Întrucât au 
fost îndeplinite condiţiile prevăzute de art.15 alin.(1) din Legea nr.85/2006, adunarea creditorilor a aprobat ordinea de 
zi. Susţine că în prezenta cauză au fost valorificate bunurile mobile, iar sumele obţinute au fost distribuite conform 
documentelor depuse la dosar. La întrebarea judecătorului – sindic, menţionează că în prezenta cauză nu au fost 
identificate fapte prevăzute şi sancţionate de art.138 din Legea nr.85/2006, astfel încât nu a promovat acţiunea pentru 
antrenarea răspunderii materiale a fostului administrator. Menţionează că onorariul lichidatorului judiciar a fost achitat 
pe parcursul procedurii. 
La întrebarea judecătorului – sindic, reprezentanta creditoarei majoritare Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
Covasna susţine că nu înţelege să promoveze o acţiune în atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale 
debitoarei. Solicită respingerea obiecţiunilor formulate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS 
Bucureşti pentru motivele prezentate de reprezentanta lichidatorului judiciar. Astfel, solicită aprobarea raportului final 
şi închiderea procedurii falimentului Societate Cooperativă Meşteşugărească „Progresul” - Baraolt SRL în temeiul 
dispoziţiilor art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006.  

Judecătorul – sindic, 
Prin sentinţa civilă nr.749 din 13 iunie 2008, pronunţată de Tribunalul Covasna – judecătorul-sindic, s-a dispus 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Societate Cooperativă Meşteşugărească „Progresul” Baraolt la 
cererea creditoarei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna. A fost desemnată ca administrator judiciar 
societatea profesională Continental 2000 SPRL. 
Prin sentinţa civilă nr.1545/24 octombrie 2008 s-a decis intrarea debitoarei în faliment, fiind desemnată în calitate de 
lichidator judiciar societatea profesională Continental SPRL.  
Potrivit tabelului definitiv consolidat al creditorilor (fila 57 – dosar supliment vol. II), creanţele împotriva debitoarei au 
fost în sumă de 1.204.232 lei, fiind înscrişi următorii: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna, Oraşul Baraolt 
prin Primar, SC Distrigaz Sud SA Bucureşti, SC Electrica FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud SA Braşov şi SC 
Carbonifera SA Ploieşti – Cariera Racoş Sud. 
La data de 19 noiembrie 2010, lichidatorul judiciar a înregistrat la instanţă raportul final privind debitoarea Societate 
Cooperativă Meşteşugărească „Progresul” - Baraolt şi situaţia financiară finală (filele 86 - 87, dosar supliment vol. II). 
Împotriva raportului final a formulat obiecţiuni creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 
A.V.A.S. înregistrate la instanţă la data de 18 martie 2011. 
În motivarea obiecţiunilor formulate Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – AVAS arată, în esenţă, că, în 
speţă, nu poate fi dispusă închiderea procedurii fără ca, în prealabil, să fie introdusă o acţiune pentru angajarea 
răspunderii patrimoniale a persoanelor care au cauzat starea de insolvenţă a debitoarei. 
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele: 
Societatea Cooperativă Meşteşugărească „Progresul” - Baraolt are cu sediul în Baraolt, Piaţa Libertăţii nr.19, bl. 4B, 
jud. Covasna şi este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub 
nr.C14/38/2005, având cod unic de înregistrare 13796168.  
Obiectul principal de activitate l-a constituit „producţia altor tipuri de mobilier – cod CAEN 3614. Calitatea de 
administrator al debitoarei a avut-o Incze Istvan, astfel cum rezultă din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Covasna. 
Astfel cum a arătat lichidatorul judiciar Continental 2000 SPRL atât în raportul privind cauzele şi împrejurările care au 
condus la insolvenţă (filele 141 – 142, dosar supliment vol. I), cât şi în raportul final (fila 86, dosar supliment vol. III), 
societatea a început să înregistreze pierderi constante începând cu anul 2005, datorită cursului valutar defavorabil, fapt 
ce a obligat conducerea debitoarei să ia măsura reducerii treptate a activităţii. 
Lipsa disponibilităţilor băneşti, încasarea greoaie a facturilor la export, reducerea continuă a raportului de schimb euro / 
leu au fost de natură a prejudicia întreaga activitate, întrucât societatea nu a mai deţinut fonduri pentru continuarea 
activităţii. Numărul mare de salariaţi menţinuţi în activitate a generat costuri ridicate cu forţa de muncă. 
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Măsurile de executare silită întreprinse de către organele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Covasna, începând cu 
anul 2005 şi concretizate prin valorificarea atelierului auto, a bazei de construcţii, a unităţii comerciale şi a spaţiului cu 
destinaţie birouri, au condus la instaurarea stării de insolvenţă.  
Forma de proprietate cooperatistă al cărei cadru legal a fost reglementat doar în anul 2005, fapt ce a contribuit decisiv la 
declinul societăţii. 
Lichidatorul judiciar a constatat că ajungerea societăţii în starea de insolvenţă nu a fost determinată de fapte prevăzute 
şi sancţionate de art.138 din Legea nr.85/Legea nr.85/2006.  
Împotriva raportului privind cauzele şi împrejurările care au determinat starea de insolvenţă a debitoarei nu au fost 
formulate contestaţii. 
Activele societăţii au fost valorificate în conformitate cu deciziile adunării creditorilor, iar sumele au fost distribuite 
conform planurilor întocmite, sens în care s-au depus la dosar acte justificative.  
Prin cererea înregistrată la instanţă la data de 15 aprilie 2011 (fila 100 – dosar supliment vol. II), lichidatorul judiciar a 
solicitat închiderea procedurii falimentului debitoarei în temeiul art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006, având în vedere 
că în prezenta cauză au fost valorificate toate bunurile, iar fondurile obţinute au fost cheltuite conform documentelor din 
dosar. Referitor la obiecţiunile formulate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS, judecătorul – 
sindic constată că, potrivit art.138 din Legea nr.85/2006, o acţiune pentru angajarea răspunderii persoanelor care au 
cauzat starea de insolvenţă a debitoarei poate fi introdusă de administratorul judiciar sau de lichidator. Dacă 
administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvenţă a debitorului 
şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea prevăzută la alin.(1), aceasta poate fi introdusă de preşedintele 
comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un 
creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul 
care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. 
În speţă, nici lichidatorul şi nici creditorul majoritar Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna (cu o pondere de 
94,42 % din masa credală) nu au considerat oportună introducerea unei acţiuni în baza art.138 din Legea nr.85/2006. 
De asemenea, din analiza situaţiei economico-financiare a debitoarei judecătorul-sindic apreciază că lichidatorul 
judiciar a concluzionat, în mod judicios, că ajungerea societăţii debitoare în stare de insolvenţă nu este cauzată de culpa 
vreunei persoane din cadrul societăţii, prin urmare nu se impune modificarea raportului final. 
Faţă de cele ce preced şi având în vedere că nici lichidatorul şi nici creditorul majoritar Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Covasna nu au considerat oportună introducerea unei acţiuni în baza art.138 din Legea nr.85/2006, judecătorul 
– sindic va respinge obiecţiunile formulate de către creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca 
nefondate.  
Astfel fiind, ţinând seama că în cauză au fost parcurse toate etapele procedurale, judecătorul - sindic va aproba raportul 
final şi va dispune închiderea procedurii insolvenţei potrivit art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006, cu consecinţa radierii 
debitorului falit din registrul comerţului. Va descărca lichidatorul judiciar de orice sarcini şi responsabilităţi privind 
procedura, aplicând totodată dispoziţiile art.135-136 din lege.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge obiecţiile la raportul final formulate de creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
Bucureşti – AVAS. Aprobă raportul final privind lichidarea debitoarei Societate Cooperativă Meşteşugărească 
Progresul - Baraolt şi situaţia financiară finală, întocmite de lichidatorul judiciar Continental 2000 SPRL. 
În temeiul art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,  
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei Societate Cooperativă Meşteşugărească „Progresul” - Baraolt, prin 
reprezentant legal – preşedinte Incze Istvan, cu sediul în Baraolt, Piaţa Libertăţii nr.19, bl. 4B, jud. Covasna, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.C14/38/2005, având cod unic de 
înregistrare 13796168. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. 
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă lichidatorul judiciar Continental 2000 SPRL de 
orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură. 
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, 15 aprilie 2011. 
Judecător-sindic,                   Grefier, 
Rusu Ioan Cătălin                   Gheorghe Melora-Diana 
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Judeţul Ilfov 
Secţiunea I - Comercianţi 
1. Societatea comercială BETA PLAST SRL; cod unic de înregistrare 6828755 

Raport de activitate 
Nr. 3/25.05.2011 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 44651/3/2010, Tribunal Bucureşti, Secţia VII Comercială  
2. Temei juridic art.21 din Legea privind procedura insolvenţei. 
3. Lichidator judiciar Delfinul IPURL - filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Mămulari nr.4, bl. C2, sc.2, ap 34, 
sector 3, Cod de identificare fiscală: 23397290, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 0335, 
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tel./fax 0241/635547, e-mail alperramazan@gmail.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană 
juridică Ramazan Alper  
4. Debitor SC Beta Plast SRL, cu sediul social în com. Popeşti-Leordeni, şos.Olteniţei nr.204, jud.Ilfov, ORC 
J/23/9202002, CIF -6828755 
Menţiuni privind activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar: 
Lichidatorul judiciar a întocmit tabelul preliminar şi definitiv al creanţelor pe care le-a depus la Tribunalul Bucureşti, 
secţia VII-a comercială şi le-a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. La 17.03.2011 a fost rectificat tabelul 
definitiv şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.3654/28.03.2011. 
Lichidatorul a luat notă explicativă administratorului statutar al firmei d-l Ozdemir Ibrahim referitor la debitele pe care 
le are de încasat de la terţi acesta a explicat că în lipsă de resurse financiare nu a putut porni acţiuni judiciare de 
recuperare a creanţelor. 
A fost întocmit raportul de evaluare al imobilelor proprietate a societăţii debitoare situate în Popeşti-Leordeni, şos. 
Olteniţei, jud. Ilfov, potrivit căruia valoarea de piaţă (totală) a acestora este de 440.000 euro, iar valoarea de lichidare 
este 286.000 euro.  
Lichidatorul judiciar a convocat adunarea generală a creditorilor în vederea aprobării raportului de evaluare, aprobarea 
modalităţii de vânzare şi a preţului de pornire a licitaţiei. Convocarea a fost comunicată fiecărui creditor prin fax şi 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.5205/04.05.2011. 
La adunarea generală a creditorilor din 10.05.2011 a fost aprobat raportul de evaluare la care am făcut referire mai sus, 
fiind aprobată şi modalitatea de vânzare a imobilelor -licitaţie publică având preţul de pornire valoarea de piaţă a 
imobilului = 440.000 euro.  
Delfinul IPURL- lichidator judiciar  

Asociat coordonator, Av. Alper Ramazan, 
 2011 (139398) 
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