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RAPORT DE VERIFICARE A CREANŢELOR ÎNTOCMIT  ÎMPOTRIVA AVERII SC 
DOMINIUM  SRL 

TABEL  PRELIMINAR AL CREANŢELOR ( ANEXA NR. 1 ) 
S.C.  DOMINIUM    S.R.L. 

 
 
Nr.  389/08.02.2013. 
 
 
Temei juridic: art. 20 lit. (K) şi art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 11866/83/2012, Tribunal Satu Mare Secţia 
Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic:  Nilda Preda Târnoveanu.  
2. Registratura instanţei: Satu Mare, strada  Mihai Viteazul nr. 8,  judeţul  Satu Mare. 
3. Debitor: S.C. DOMINIUM  S.R.L.  societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure 
collective,  cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Teilor, nr. 21,    judeţul  Satu Mare,  
având c.u.i.   RO 6762960,  număr de înregistrare în registrul comerţului  J30/2118/1994.  
4.Administrator judiciar: EURO INSOLV SPRL, cod de identificare fiscală 17231786, cu 
sediul social  în Satu Mare, strada  Nicolae Bălcescu, nr. 10, judeţul  Satu Mare, număr de 
înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0108,  telefon  0361/809.462; 0361/809.460, 
e-mail   office@euro-insolv.ro, liquidator_iancu@yahoo.com, prin reprezentant  Dragoş 
Virgil, Iancu Vasile Sorin. 
5. Administrator special : Szilagyi Francisc Iosif. 
   

 
Prin încheierea  civilă  nr. 2081/F/CC din data de 19.12.2012 pronunţată de către Tribunalul 
Satu Mare  Secţia Comercială şi Contencios Administrativ  în dosarul  nr.  11866/83/2012 s-a 
dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitoarei S.C. 
DOMINIUM  S.R.L. Ca urmare a intrării în insolvenţă a debitoarei am procedat la notificarea 
creditorilor în vederea depunerii declaraţiei de creanţă  prin buletinul procedurilor de 
insolvenţă, printr-un ziar de largă circulaţie ( Gazeta de Nord Vest), respectiv conform 
dreptului comun. 
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În consonanţă cu prevederile art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei administratorul judiciar desemnat în cauză a procedat la verificarea declaraţiilor 
de creanţă cu care a fost sesizat,  după cum urmează: 
 
Creanţe bugetare : 
 
MUNICIPIUL CAREI - PRIMĂRIA CAREI   - DITL cu sediul în localitatea  Carei, strada 1 
Decembrie, nr. 17,  judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
3.546,00 lei lei  reprezentând  taxe şi impozite datorat bugetului local. În urma verificărilor 
efectuate administratorul judicar a constatat  faptul că declaraţia de creanţă este  depusă în 
termen, respectiv îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj ( scutită de taxa de 
timbru) motiv pentru care a procedat la înscrierea acesteia la  masa credală cu suma solicitată 
la rangul de preferinţă a creanţei bugetare ( art. 123 punctul 4 din legea nr. 85/2006). 
 
 MFP- DGFP  SATU MARE  cu sediul în localitatea Satu Mare, p-ţa Romană, nr. 3-5, judeţul 
Satu Mare,  a solicitat înscrierea la masa credală a SC DOMINIUM SRL  cu suma de  1.942.268 
lei, creanţă  bugetară.  
În urma verificărilor efectuate administratorul judicar a constatat  faptul că declaraţia de 
creanţă este  depusă în termen, respectiv îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj ( 
scutită de taxa de timbru) motiv pentru care a procedat la înscrierea acesteia la  masa credală 
cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei bugetare ( art. 123 punctul 4 din legea nr. 
85/2006). 
 
 
Creanţe garantate. 
 
BRD-GSG SA –Grup Baia Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, strada Corneliu Coposu, 
nr. 3, J30/946/1991, c.u.i. 642000, judeţul Satu Mare,  a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma totală de  2.344.312 lei  reprezentând credit acordat, la care se adaugă suma de 120,3  lei. 
 
Creanţa  BRD-GSG SA    este garantată, după cum urmează  : 
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- contractul de garanţie reală  mobiliară nr. 268/25.05.2007 asupra stocului de materii 
prime şi materiale prezente şi viitoare  aflate în proprietatea debitoarei în valoare 
de 497.280 lei.  

- contractul de ipotecă reală imobiliară nr. 530/30.10.2008 având ca obiect imobilele 
proprietatea SC DOMINIUM SRL înscrise în CF 2876 Carei cu nr. cadastral 5787, în 
CF 2870N Carei cu nr. cadastral 5780 şi în CF 15029 Carei cu nr. topografic 160. 

- Contract de ipotecă nr. 241/21.07.2009 având ca obiect imobilele proprietatea SC 
DOMINIUUM SRL  înscrise în CF 151308 Satu Mare cu nr. cadastral 15248 ce în 
natură în corespunde  teren intravilan cu construcţii în suprafaţă de 31.096 mp. 

- Contract de ipotecă reală mobiliară nr. 134/25.05.2007 şi nr. 531/30.10.2008 asupra 
conturilor debitoarei deschide la BRD-GSG SA. 

- Contract de ipotecă nr. 275/10.11.2010 asupra imobilului proprietatea garanţilor 
ipotecari Szilagyi Francisc şi Clara, înscris în CF 102340 Carei  cu nr. topografic 
3680/10 ce în natură în corespunde teren în suprafaţă de 54747 mp cu construcţii 
situate în localitatea Carei, judeţul Satu Mare.  

- Ipotecă reală imobiliară asupra terenului intravilan în suprafaţă de 4.017 mp  situat 
în Satu Mare fără construcţie, înscris în CF 156392 Satu Mare, cu nr. cadastral 
156392, având ca proprietar pe SC DOMINIUM SRL, conform contract nr. 
312/21.11.2012. 

- Cesiune de creanţă izvorâtă din contract nr. 20121/14.12.2011 încheiat cu Agenţia 
Naţională de Locuinţe în valoare de 6.249.512,51 lei +TVA, conform contractului de 
ipotecă reală mobiliară nr.  313/21.11.2012, care face parte integrantă din 
constractul de credit  nr. 134/25.05.2010. 

- Cesiune de creanţă izvorâtă din contractul de credit nr. 12314/07.09.2010 încheiat 
cu municipiul Carei în valoare de 16.755.546 lei+TVA, conform contract de ipotecă 
reală mobiliară pe creanţe nr. 314/21.11.2012 care face parte integrantă din 
contractul de credit nr. 134/25.05.2010. 

- Cesiune de creanţă izvorâtă din contractul de credit nr. 686/16.07.2012 încheiat cu 
comuna Apa  în valoare de 1.842.205,78 lei+TVA, conform contract de ipotecă reală 
mobiliară pe creanţe nr. 315/21.11.2012 care face parte integrantă din contractul de 
credit nr. 134/25.05.2010. 

- Cesiune de creanţă izvorâtă  din contractul de credit nr. 687/16.07.2012 încheiat cu 
comuna Apa  în valoare de 4.526.043,22 lei+TVA, conform contract de ipotecă reală  
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mobiliară pe creanţe nr. 316/21.11.2012 care face parte integrantă din contractul de 
credit nr. 134/25.05.2010. 

- Contract de cesiune de creanţă cu titlu de  garanţie nr. 319/23.12.2010 având ca 
obiect creanţa izvorâtă din contractul de lucrări nr. 13705/13.09.2010 încheiat cu 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare.  

- Contract de cesiune de creanţă cu titlu de garanţie  nr. 2/07.01.2011 având ca obiect 
creanţa izvorâtă  din contractul de lucrări nr. 13705/13.09.2010  încheiat cu Spitalul 
de Urgentă Satu Mare,  şi din contractul de executare de lucrări nr. 
19996/29.12.2009 încheiat cu Primăria comunei Boita de sub codru. 

- Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 227/17.11.2011, prin care s-a 
constituit un drept de ipotecă asupra creanţelor  prezente şi viitoare ce decurg din 
contractul nr. 2521/14.07.2011 încheiat între debitoare şi Primăria comunei Socond. 

- Contract de garanţie reală mobiliară pe sume de bani viitoare nr. 243A din 
21.07.2009 asupra conturilor în lei şi în valută deschise la BRD şi la Trezoreria Satu 
Mare RO 67TREZ465069XXX000650 până la concurenţa sumei de 1.600.000 lei.  

- Contract de garanţie reală mobiliară pe sume de bani viitoare nr. 269/25.05.2007 
care urmează a se încasa în conturile în lei deschise la BRD Satu Mare  şi   la 
Trezoreria Satu Mare RO 67TREZ465069XXX000650. 

- Contract de garanţie reală mobiliară pe sume de bani viitoare nr. 531/30.10.2008 
până la concurenţa sumei de 300.000 lei ce urmează a se încasa în conturile în lei şi 
în valută pe perioada derulării contractului de credit nr. 134/25.05.2007. 
 

 
În ceea ce priveşte garanţia reală asupra conturilor curente  prezente şi viitoare în lei şi în 
valută ale conturilor curente şi/ sau subconturilor aparţinând SC DOMINIUM   SRL, 
administratorul judiciar nu va reţine aceasta ca o garanţei valabilă în cursul procedurii de 
insolvenţă, întrucât pe această cale s-ar încălca prevederile art. 4 din legea nr. 85/2006. 
Contractul de garanţie reală mobiliară pe sume de bani viitoare nu poate  conferii creanţei 
BRD GSG   S.A.  rangul de preferinţă solicitat deoarece  conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 
odată cu intrarea în procedura insolvenţei  conturile debitoarei se închid urmând ca plăţile şi 
disponibilităţile băneşti să se păstreze  într-un  cont de lichidare deschis de administratorul 
judiciar.   
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Totodată    ipoteca asupra imobilului     proprietatea garanţilor ipotecari Szilagyi Francisc  şi 
Clara, înscris în CF 102340 Carei  cu nr. topografic 3680/10 căruia  în natură îi corespunde 
teren în suprafaţă de 54747 mp cu construcţii situat  în localitatea Carei, judeţul Satu Mare 
este o    garanţie   colaterală  procedurii de insolvenţă, motiv pentru care  aceasta  nu va   fi 
reţinută  ca o garanţie în cursul procedurii. ( art. 3 punctul 9 din legea nr. 85/2006) 
 
 În considerarea  celor de mai sus,  creditoarea   BRD-GSG  S.A. va fi înscrisă    la masa credală 
cu suma 2.344.432,30 lei, la  rangul de preferinţă a creanţei garantate.  
 
BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj - Sucursala Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, p-ţa 25 
Octombrie nr.12, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J30/321/1999, CUI 12381502, 
judeţul Satu Mare,  a solicitat  înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.140.618.51 lei, 
respective 30.000 lei.  
 
Creanţa Băncii Transilvania S.A. este garantată prin : 
 

- a) ipotecă,  asupra imobilului proprietatea SC  DOMINIUM SRL, situat în Satu Mare, 
strada  Teilor nr. 21 judeţul  Satu Mare, înscris în Cartea Funciară nr. 153580 a 
localităţii Satu Mare (provenită din conversia de pe hârtie a CF. 10377 nedef. SATU 
MARE), terenul având nr. cad. 14307, construcţiile având nr. cad. 14307-c1, 14307-c2, 
14307-c3, 14307-c4, 14307-c5, 14307-c6,14307-c7, reprezentând în natură teren în 
suprafaţă totală de 4.755 m.p. construcţii birou s=155 mp, magazie s=304 mp, depozit 
s=515 mp, transformator s=5 mp, depozit s=44 mp, depozit s=139 mp, siloz s=292mp.  

- b) ipotecă  asupra imobilului proprietatea lui SZILAGYI FRANCISC şi SZILAGYI 
CLARA, situat în Satu Mare, str. Retezatului nr.32 judeţul  Satu Mare, înscris în CF. 
11859/2 SATU MARE, nr. cad. 716/2 si 717/2, reprezentând în natură teren în 
suprafaţă totală de 270 m.p. cu grădină, grădină cu sediu firmă şi magazin de 
prezentare S+P+1 E+M dobândit cu titlu juridic cumpărare inch. 7849/2004c.f.. 

- c) ipotecă  asupra imobil proprietatea SC SILCOMPREST SRL, situat în Satu Mare str. 
Corvinilor nr. 5, corp C, spaţiu comercial nr. 1, înscris în Cartea Funciara nr. 153505-
C1-U1 a localităţii Satu Mare (provenită din conversia de pe hârtie a CF 8191 nedef. 
indiv. Satu Mare) nr. cad. 10322, reprezentând în natură spaţiul comercial nr. 1 situat la 
parter Su=76,50 mp compus din: hol primire=14,82 mp, cosmetică =9,25 mp,  
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coafură=16,85 mp, pedichiură-manichiură=13,10 mp, hol=3,63 mp, grup sanitar=2,04 
mp, WC=1,33 mp, WC=1,33 mp, depozit=1,11 mp, dus=1,12 mp, WC=1,11 mp, 
WC=1,19 mp, cu cota de 65,85 mp părţi comune din casa scării hol lift, windfang şi hol 
lift cu Su=31,26 mp, dobândit cu titlu juridic cumpărare inch. 19335/2005, comasare, 
lotizare şi partaj înch. nr. 25396/2006, construcţie proprie inch. nr. 25396/2006, 
49868/2007 şi împărţire pe apartamente inch nr. 52444/2007; 

- d) Gaj asupra soldurile creditoare al conturilor SC DOMINIUM SRL deschise la BT 
Satu Mare; 

- e) Gaj fără deposedare asupra următoarelor autovehicole proprietatea SC Dominium 
SRL:  

- autoturism M1 Ford Transit 90 T350, , serie de identificare WFOAXXTTFA5G68940, 
numar de inmatriculare SM 98 DOM, an de fabricatie 2005; 

- autoturism M1 Ford Transit 85 T300, serie de identificare WFOVXXTTFV5B12705, 
numar de inmatriculare SM 35 DOM, an de fabricatie 2005; 

- autoturism M1 Ford Transit 85 T300, serie de identificare WFOVXXTTFV5B08916, 
numar de inmatriculare SM 36 DOM, an de fabricatie 2005; 
masina autopropulsanta pentru lucrari KOMATSU tip WB93 R-2A, serie de 

identificare KMTWBOO3E77F27029, numar de inmatriculare SM 34 DOM 
- bilete la ordin emise in alb de SC DOMINIUM SRL si avalizate de administrator;   

f) Ipoteca mobiliara asupra încasarilor şi soldul contului curent şi subconturilor deschise de 
SC DOMINIUM SRL   la Banca Transilvania S.A. 
g) Cesiunea contractului de lucrări nr. 1678/09.02.2010 încheiat cu Municipiul Carei pentru 
“Realizarea lucrărilor de proiectare, respectiv execuţia lucrărilor la obiectivul “Renasterea 
centrului istoric al municipiului Carei – Hanul – Steaua de Aur”  la valoarea de 4.330.024 Lei 
+ TVA, cu notificarea debitorului cedat. 
h)Bilet la ordin în alb  emis de societatea beneficiară a plafonului în favoarea BT, stipulat fără 
protest  sau bilete la ordin pentru fiecare tragere în cadrul plafonului la valoarea creditului şi 
a dobânzii  până la rambursare; 
i) Garanţie reală mobiliară asupra încasărilor  prezente şi viitoare şi asupra soldului contului 
curent deschis la Banca Transilvania S.A  la valoarea necesarului de garantat (valoarea 
plafonului+dobanda antecalculata pe 3 luni in proportie de 110%) la aprobarea plafonului. 
j) Ipotecă mobiliară asupra încasărilor provenite din Acordul contractual nr. 522 din 
06.01.2011 încheiat cu Comuna Micula pentru execuţie lucrări pentru obiectivul „Proiext  
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integrat comuna Micula” valoare totală a contractului 9.827.875 lei, valoare rămasă de 
executat 7.371.445 Lei. 
k) Gaj asupra soldurile creditoare al conturilor SC DOMINIUM SRL deschise la Banca 
Transilvania ; 
l) bilete la ordin emise in alb; 
 
În ceea ce priveşte garanţia reală asupra conturilor curente  prezente şi viitoare în lei şi în 
valută, ale conturilor curente şi/ sau subconturilor aparţinând SC DOMINIUM   SRL, 
administratorul judiciar nu va reţine aceasta ca o garanţei valabilă în cursul procedurii de 
insolvenţă, întrucât pe această cale s-ar încălca prevederile art. 4 din legea nr. 85/2006. 
Contractul de garanţie reală mobiliară pe sume de bani viitoare nu poate  conferii creanţei 
BĂNCII TRANSILVANIA   S.A.  rangul de preferinţă solicitat deoarece  conform art. 4 din 
Legea nr. 85/2006 odată cu intrarea în procedura insolvenţei  conturile debitoarei se închid 
urmând ca plăţile şi disponibilităţile băneşti să se păstreze  într-un  cont de lichidare deschis 
de administratorul judiciar.   
Totodată    ipoteca asupra imobilului     proprietatea garanţilor ipotecari Szilagyi Francisc  şi 
Clara, situat în Satu Mare, strada  Retezatului nr. 32,  judeţul  Satu Mare, înscris în CF. 
11859/2 SATU MARE, nr. cad. 716/2 si 717/2, reprezentând în natură teren în suprafaţă 
totală de 270 m.p. cu grădină, grădină cu sediu firma şi magazin de prezentare S+P+1 E+M 
dobândit cu titlu juridic cumpărare, respectiv ipoteca  asupra imobilului proprietatea SC 
SILCOMPREST SRL, situat în localitatea  Satu Mare strada  Corvinilor nr. 5, corp C, spaţiu 
comercial nr. 1, înscris în Cartea Funciara nr. 153505-C1-U1 a localităţii Satu Mare (provenită 
din conversia de pe hârtie a CF 8191 nedef. indiv. Satu Mare) nr. cad. 10322, sunt    garanţii   
colaterale  procedurii de insolvenţă, motiv pentru care  acestea   nu vor    fi reţinute  ca şi  
garanţii  în cursul procedurii. ( art. 3 punctul 9 din legea nr. 85/2006). 
Deasemena biletele la ordin emise în alb de către SC DOMINIUM SRL nu conferă creditoarei 
BANCA TRANSILVANIA SA un drept de preferinţă raportat la ceilalţi creditori înscrişi la 
masa credală. 
În considerarea  celor de mai sus  administratorul judiciar va înscrie petenta BANCA 
TRANSILVANIA SA.  la masa credală cu o creanţă certă lichidă şi exigibilă, garantată în 
cuantum de  1.018.230,52  lei, cu o  creanţă certă, lichidă, nescadentă  şi garantată de   
1.122.387,98 lei, respectiv cu o creanţă certă, lichidă, sub condiţie şi garantată de  30.000 lei 
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SC ARABESQUE SRL  cu sediul social în Galaţi, strada Timişului, nr. 1, J17/666/1994, c.u.i. 
RO 5340801, judeţul Galaţi, cu sediul procesual ales la punctul de lucru din Baia Mare, b-dul 
Independenţei, nr. 80, judeţul Maramureş, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
338.211,76 lei creanţă garantată potrivit contractului de vânzare cumpărare nr. 
1756/13.09.2011.   
Declaraţia creditoarei   SC ARABESQUE  SRL    este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv pentru 
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei garantate.    
În temeiul art. 41 alin. 2 din legea nr. 85/2006, câtimea creanţei garantate urmează a fi 
evaluată, precizată în funcţie de valorile  de evaluare a  bunurilor ce constituie obiectul 
garanţiei constituite în favoarea SC ARABESQUE SRL.  
 
Chirografare speciale: 
 
SC LEBĂDA  SRL  cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Gherghe Bariţiu, nr. 27, c.u.i. RO 
647024, J30/1069/1991, judeţul Satu Mare,   a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de  
315.423,93  lei.   Declaraţia creditoarei   SC LEBĂDA  SRL    este depusă în termen, reprezintă  
o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv 
pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare speciale.  ( furnizor indispensabil  art. 96 alin. 1 
din legea nr.85/2006) 
 
  
Creanţe chirografare. 
 
SC  COEXPRES SRL  cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Aurel Vlaicu, nr. 76/A, 
J30/473/1992, c.u.i. RO 2387761, judeţul Satu Mare,  a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de  6.575,74 lei   reprezentând  contravaloarea reparaţiilor auto efectuate.   Declaraţia 
creditoarei   SC  COEXPRES SRL  este depusă în termen, este o creanţă certă lichidă şi 
exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv pentru care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006).  
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SC WAVIN ROMANIA SRL cu sedioul în Popeşti Leordeni, şoseaua de centură, nr. 37, 
J23/1683/2009, c.u.i. RO 8388537, judeţul Ilfov, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de  479.152,16 lei   reprezentând  contravaloare mărfuri livrate.    Declaraţia creditoarei   SC    
WAVIN ROMANIA SRL  este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi 
exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv pentru care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006).  
 
SC CORALTECH SRL cu sediul în municipiul Carei, strada Căplenilor, nr. 21, J30/465/2006, 
c.u.i. RO 18665074, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de   
27.863,97 lei .    Declaraţia creditoarei   SC    CORALTECH   SRL  este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,  motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma 
solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006).  
 
R.A. AEROPORTUL SATU MARE  cu sediul în localitatea Satu Mare, şoseaua Satu Mare- 
Zalău, km. 9,5, J30/1132/1992, c.u.i. RO 642787, judeţul Satu Mare,  a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 14.584  lei creanţă garantată, respectiv suma de 706,80 lei creanţă 
bugetară.  
Suma de 706,80 lei este solicitată cu titlu de contravaloare aviz achitat de către petentă, 
contravaloare ce potrivit convenţiei părţilor a fost refacturată către debitoarea SC 
DOMINIUM SRL. 
Suma de 14.584 lei reprezintă echivalentul prejudiciului  încercat de către petentă ca urmare a 
neexecutării culpabile de către executantul SC DOMINIUM SRL a  lucrării de  reabilitare 
aerogară şi clădire tehnică, potrivit  contractului de lucrări nr. 1021/04.10.2010. Petenta 
pretinde că lucrarea efectuată de către SC DOMINIUM SRL este deficitar executată, acuzând 
pe mai departe  deficienţe  de execuţie în partea de hidroizolaţie executată, deficienţă  ce 
afectează întreaga lucrare contractată şi care duce la afectarea structurii de rezistenţă. 
Prejudiciul pretins de către petentă în cuantum de 14.584 lei nu este dovedit prin înscrisurile 
ataşate în probaţiune, respectiv prin alte mijloace de probă însuşite de către SC DOMINIUM 
SRL,  motiv pentru care aceasta- R.A. Aeroportul Satu Mare-  nu va fi înscrisă la masa credală  
cu suma de 14.584 lei, ci  doar cu suma 706,80 lei la rangul de preferinţă a creanţei  
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chirografare, întrucât niciun text  din H.G. 398/1997, respectiv OUG 34/2006 nu-i conferă 
R.A. Aeroportul Satu Mare rangul de preferinţă alegat.  
 
SC SANMUN SRL  cu sediul în localitatea Satu Mare,  strada Ciprian Porumbescu, nr. 29A, 
J30/330/2003, c.u.i. 15385363, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de 12.613,60 lei reprezentând contravaloare  prestări servicii. Declaraţia creditoarei   SC   
SANMUN    SRL  este depusă în termen,  îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj, 
însă potrivit evidenţelor contabile a SC DOMINIUM SRL debitul restant atinge un cuantum 
de doar 11.735,60 lei,  motiv pentru care petenta va fi înscrisă la masa credală cu această din 
urmă  sumă la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC PRODEXIMP SRL cu sediul în localitatea Satu Mare,  strada Gheorghe Doja, nr. 3, 
J30/126/1996, c.u.i. RO 8126900, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 2.991,97 lei. Declaraţia creditoarei   SC  PRODEXIMP     SRL  este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,  motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma 
solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006).  
 
SC COMENERG SRL cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Magnolia, nr. 29, 
J30/433/1994, c.u.i. 5376961, judeţul Satu Mare,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de 1.860 lei. Declaraţia creditoarei   SC  COMENERG   SRL  este depusă în termen, reprezintă  
o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv 
pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006).  
 
SC MARCONST SRL cu sediul în localitatea Marghita, strada I.L. Caragiale, nr. 35, 
J05/2090/1992, c.u.i. RO 90119, judeţul Bihor, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
60.923,01 lei. Declaraţia creditoarei   SC  MARCONST   SRL  este depusă în termen, reprezintă  
o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv 
pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006).  
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SC SIGMA PROIECT SA SATU MARE cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Decebal, nr. 
23, J30/216/1991, c.u.i. RO 644869, judeţul Satu Mare,  a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 15.426,53 lei. Declaraţia creditoarei   SC  SIGMA PROIECT SA     este depusă în 
termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare 
la timbraj,  motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu 
suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006).  
 
SC DATA ELECTRONIC SRL cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Eugen 
Lovinescu, nr. 1, ap. 25 c.u.i. 643910, J30/1026/1991, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 5.924 lei,  din care 4.000 lei debit iar 1.924 lei penalităţi de întârziere, plus cheltuieli 
de judecată. 
Petenta a depus în probaţiune doar facturi fiscale, negocierea clauzei  privind penalităţile de 
întârziere nefiind materializată în nicio convenţei depusă în probaţiune pentru ca debitoarea 
SC DOMINIUM SRL să fie obligată în acest sens,  cuantumul penalităţilor fiind unul  impus 
de către petentă. 
În condiţiile date administratorul judiciar constată faptul că declaraţia creditoarei   SC        
DATA ELECTRONIC SRL este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi 
exigibilă doar în ceea ce priveşte suma de 4.000 lei cu care va fi şi înscrisă la masa credală    la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006).  
Declaraţia SC DATA  ELECTRONIC SRL îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj. 
În temeiul art. 274 c.p.c. asupra cheltuielilor de judecată se pronunţă instanţa de judecată. 
 
SC ERLUX SRL cu sediul în municipiul Satu Mare,  strada Liviu Rebreanu,  nr. 63, c.u.i. RO 
11260197, J30/540/1998, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
9.315,65 lei. Declaraţia creditoarei   SC   ERLUX   SRL  este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv 
pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006).  
 
SC CON SYS TECH SRL  cu sediul procesual ales  la cabinet de avocet Horia Bora din 
localitatea Cluj Napoca, strada Buftea, nr. 1, etaj 3, judeţul Cluj, J12/1787/2007, c.u.i. RO 
21571263, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 10.000 lei. Declaraţia creditoarei   
SC  CON SYS TECH    SRL  este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi  
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exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv pentru care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006).  
 
SC MEDINSTAL PROIECTARE SRL cu sediul în localitatea Cluj Napoca, strada Donath, nr. 
13, ap. 23, bloc M1, J12/1647/1997, c.u.i. RO 9800040, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 195.416,66 lei, reprezentând rest  de încasat din factura nr. F.MED 
936/21.03.2012 în valoare totală de 368.125,00 lei. 
Declaraţia creditoarei   SC   MEDINSTAL PROIECTARE    SRL  este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,  motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma 
solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC M INSTALL SRL  cu sediul social în Cluj Napoca, strada calea Turzii, nr. 162, 
J12/439/2001, c.u.i. RO 13790718, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de  24.825,04 lei, sumă datorată potrivit  sentinţei civile definitive şi irevocabile  nr. 
1695/07.03.2012 pronunţată de către Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 1787/296/2012. 
Declaraţia creditoarei   SC   M INSTALL     SRL  este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv pentru 
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC TERMOGAZ SRL SATU MARE  cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Ştefan cel 
Mare, nr. 24/2, J30/771/1997, c.u.i. RO 9974372, judeţul Satu Mare, a solicitat  înscrierea la 
masa credală cu suma de 140.000,05 lei reprezentând lucrări şi servicii effectuate către SC 
DOMINIUM SRL. 
Declaraţia creditoarei   SC    TERMOGAZ     SRL SATU MARE  este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,  motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma 
solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
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SC SUPERLIT ROMÂNIA SA  cu sediul în Buzău, şoseaua Brăilei, nr. 15, J10/37/2007, c.u.i. 
RO 20492137, judeţul Buzău,  reprezentată în procedură de către SCA VILĂU & MITEL cu 
sediul în Bucureşti, calea Griviţei, nr. 143, mezenin, sector 1, adresă aleasă drept sediu pentru 
comunicarea tuturor actelor de procedură ( persoană însărcinată cu primirea corespondenţei 
Mariana Ţolea, Ana-Maria Dragomir, Aura Radu, sau orice alt  funcţionar din cadrul SCA 
VILĂU & MITEL care este însărcinat cu primirea corespondenţei), a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 388.440,25 lei. 
Declaraţia creditoarei   SC SUPERLIT ROMÂNIA SA      este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă,  îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv 
pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC ITS GROUP SRL cu sediul în localitatea Cluj Napoca, strada  Tarniţa, nr. 7, scara 1, etaj 9, 
ap. 38, J12/914/2003, c.u.i. RO 15344371, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 97.584,18 lei. 
Declaraţia creditoarei   SC   ITS GROUP       SRL    este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv pentru 
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
Regia Autonomă a domeniului Public Cluj Napoca cu sediul în localitatea Cluj Napoca, calea 
Someşeni, nr. 2, RO 201233,J12117/1991, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 117.600,27 lei. Declaraţia creditoarei     Regia Autonomă a domeniului Public Cluj 
Napoca   este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte 
condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv pentru care administratorul judiciar a înscris 
petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 
123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC PRESTING SRL cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Ady Endre, nr. 35, c.u.i. RO 
14046423, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 2.054,68 lei.  
Declaraţia creditoarei   SC PRESTING SRL      este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv pentru  
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care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC LEXRA SA SATU MARE societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, c.u.i. 6019312, cu 
sediul în localitatea Satu Mare, strada Magnoliei, nr. 27, J30/1086/1994, judeţul Satu Mare, a 
solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 5.830, 16 lei.  
Declaraţia creditoarei   SC LEXRA SA       este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă 
lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj (scutită potrivit art. 77 
din legea nr. 85/2006),  motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa 
credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 
din legea nr. 85/2006). 
 
SC STRASSE CONSTRUCT SRL c.u.i. 28191377, J12/632/2011, având sediul ales pentru 
comunicarea  actelor de procedură în Bucureşti, b-dul Preciziei, nr. 1, etaj 4, sector 6, sediul 
Urban şi Asociaţii, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 549.990,41 lei.  
Declaraţia creditoarei   SC  STRASSE CONSTRUCT SRL        este depusă în termen, reprezintă  
o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv 
pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC SERVAGROMEC CLUJ SA cu sediul în localitatea Cluj Napoca, strada alexandru Vaida 
Voevod, nr. 59, J12/1106/1991, c.u.i. RO 202271, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma de 4.657,47 lei, reprezenând contravaloare chirie.  
Declaraţia creditoarei   SC SERVAGROMEC CLUJ SA este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv 
pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC  MMS CONSULTING SRL cu sediul în localitatea Satu Mare, piaţa Viitorului, nr. 10, 
J30/339/2003, c.u.i. RO 15385428, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 5.100 lei, reprezentând contravaloare  servicii prestate în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă. Declaraţia creditoarei   SC MMS CONSULTING SRL este depusă în 
termen,  reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale  
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referitoare la timbraj,  motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa 
credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 
din legea nr. 85/2006). 
 
SC PIPELIFE ROMANIA SRL cu sediul în Bucureşti, strada lt. Nicolae Pascu, nr. 61-63, 
J40/9133/1997, c.u.i. 8743892,  sector 3, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
727.382,28 lei din care 616.283,11 debit principal iar suma de 111.099,17 lei penalităţi de 
întârziere. Declaraţia creditoarei   SC  PIPELIFE ROMANIA SRL este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,  motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma 
solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC BRIO ELECTRIC SRL  cu sediul în localitatea Cluj Napoca, strada Oradiei, FN, 
J12/3020/2007, c.u.i. RO 22057334, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de 30.239,37 lei. Declaraţia creditoarei   SC  BRIO ELECTRIC   SRL este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,  motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma 
solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC FDEE  ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA  cu sediul în localitatea 
Cluj Napoca, strada Taberei, nr. 20, J12/426/2002, c.u.i. 14496789, judeţul Cluj, a solicitat 
înscrierea la masa credală cu suma de 7.757,87 lei, reprezentând contrvaloare distrugere caluri 
electrice în perioada 30.11.2010-14.10.2011. 
Din înscrisurile ataşate declaraţiei de creanţă formulată de către petentă nu reiese faptul că SC 
DOMINIUM SRL ar fi prejudiciat SC FDEE  ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA 
NORD SA,  astfel cum se arată în cuprinsul declaraţiei de creanţă, motiv pentru care 
administratorul judicar nu va înscrie petenta la masa credală cu suma solicitată. 
 
KEVIEP KFT Sucursala Oradea cu sediul în Oradea, şoseaua Borşului, nr. 3/N, J05/610/1999, 
c.u.i. RO 12070700, judeţul Bihor, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 10.267,20 lei  
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Declaraţia creditoarei  KEVIEP KFT Sucursala Oradea   este depusă în termen, îndeplineşte 
condiţiile legale referitoare la timbraj, însă petenta va fi înscrisă la masa credală doar cu suma 
de 5.000 lei,  la rangul de preferinţă a creanţei chirografare (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006), diferenţa  solicitată fiind achitată de către debitoarea SC DOMINIUM SRL. 
 
Comuna Pir cu sediul în localitatea Pir, strada Principală, nr. 51, c.u.i. 3897149, judeţul Satu 
Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 6.720 lei, reprezentând contravaloare  
închiriere buldoescavator. 
Declaraţia creditoarei  Comuna Pir   este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă 
şi exigibilă,   îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
Administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală la rangul de preferinţă a creanţei 
chirografare întrucât   relaţiile contractuale  dintre  părţi  sunt guvernate de legislaţia civilă şi 
comercială,  nu de cea fiscală, iar actul încheiat ( închirierea)  este în final, un act de gestiune 
încheiat între petent  ca locator şi SC DOMINIUM SRL  ca locatar,  iar veniturile realizate din 
aceste activităţi economice ale comunei Pir  nu au natura juridică a taxelor şi impozitelor, 
respectiv a veniturilor fiscale, în sens restrâns. Creanţa  nederivând    dintr-un raport de drept 
fiscal existent între părţi, ci din convenţia părţilor,  este supusă normelor de drept privat;  
creanţa născută din contractul de închiriere  nu are natura unei creanţe fiscale, ci este o 
creanţă comercială căreia i se aplică regulile de drept comun. 
 
Întreprinderea Individuală Patovan Vasile, cu sediul în localitatea Seini, F24/790/2011, c.u.i. 
28608319, judeţul Maramureş,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 1.760 lei.  
Declaraţia creditoarei   Întreprinderea Individuală Patovan Vasile   este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă,   îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,   motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma 
solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 

SC IGNA CONSTRUCT SRL  cu sediul în localitatea Oradea, strada Al. Donici, J05/26/1992, 
c.u.i. RO 70642, judeţul Bihor, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 11.704,77 lei. 
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Declaraţia creditoarei   SC IGNA CONSTRUCT SRL     este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă,   îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv 
pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC STEIGER SRL cu sediul în localitatea Carei, strada Gheorghe Şincai, nr. 24, J30/262/1994, 
c.u.i. RO 5234258, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
50.000,15 lei.  
Declaraţia creditoarei   SC STEIGER SRL     este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă 
lichidă şi exigibilă,   îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC SOLPRESS SRL  cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Mircea cel Bătrân,  nr. 15, 
J30/605/1994, c.u.i. RO 5607969, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 122.581,45 lei. 
Declaraţia creditoarei   SC SOLPRESS  SRL     este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă,   îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru 
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC TOP GAZ SRL cu sediul în Târgu Mureş, strada Libertăţii, nr. 93, J26/600/2007, c.u.i.  RO 
21445486, judeţul Mureş, a solicitat înscrierea la masa credală cu de 64.556,83 lei. 
Declaraţia creditoarei   SC  TOP GAZ SRL     este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă 
lichidă şi exigibilă,  îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,      motiv pentru care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC TRIPLAST SRL cu sediul în localitatea Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr. 197, 
J26/198/2002, c.u.i. RO 14516495, judeţul Mureş, cu sediul ales în Braşov, b-dul Mihail 
Kogălniceanu, nr. 19, bloc C5, etaj 6, ap. 3, judeţul Braşov,  a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma de 7.402,29 lei.  
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Declaraţia creditoarei   SC  TRIPLAST  SRL     este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru 
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC BODNAR SNC cu sediul în localitatea Satu Mare, drum Carei, nr. 160, J30/1207/1992, 
c.u.i. RO 649203,  judeţul Satu Mare,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
59.448,08 lei. Declaraţia creditoarei   SC BODNAR SNC    este depusă în termen,  îndeplineşte 
condiţiile legale referitoare la timbraj,     însă potrivit evidenţelor contabile a SC DOMINIUM 
SRL debitul restant atinge un cuantum de doar 57.824,92 lei,  motiv pentru care petenta va fi 
înscrisă la masa credală cu această din urmă  sumă la rangul de preferinţă a creanţei 
chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC ELECTROBOC SRL cu sediul în municipiul Carei,  strada 1 Decembrie 1918, nr. 4, 
J30/857/1992, c.u.i. 660759, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de 265.593,68 lei.  
Declaraţia creditoarei   SC ELECTROBOC SRL      este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC MED NICON SRL cu sediul în localitatea Bucureşti,  strada Jiblea, nr. 34, J40/2675/2000, 
c.u.i. RO 12820896, sector 5,  a solicitat  înscrierea la masa credală  cu suma de 3.100 lei. 
Declaraţia creditoarei   SC MED NICON SRL      este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC JORDAHL & PFEIFER TEHNICA DE ANCORARE SRL cu sediul localitatea Sibiu, strada 
Malului, nr. 7, J32/135/2008, c.u.i. 23140623, judeţul Sibiu, a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma de 6.489,52 lei. 
Declaraţia creditoarei   SC  JORDAHL & PFEIFER TEHNICA DE ANCORARE  SRL      este 
depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale  
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referitoare la timbraj,       motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa 
credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 
din legea nr. 85/2006). 
 
SC ND TESTING SRL cu sediul social în Cluj Napoca, strada Fabricii, nr. 17, bloc 24, ap. 23, 
J12/1357/1999, c.u.i. RO 12495540, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de 6.483,96 lei.  Declaraţia creditoarei   SC   ND TESTING  SRL      este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,       motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu 
suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
Primăria  oraşului Tăşnad cu sediul în localitatea Tăşnad, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, c.u.i. 
3897122, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 77.859,31, 
reprezentând impozit teren intravilan, contract de concesiune, contract de vânzare 
cumpărare, dobândă la contract de vânzare cumpărare, contract controbuţie reţele electrice.   
În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar constată faptul că declaraţia de creanţă 
este depusă în termen, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj, sens în care va 
proceda la înscrierea acesteia la masa credală după cum urmează: 

- cu suma de 756 lei ca şi creanţă bugetară 
- cu suma de 77.103,31  lei creanţă chirografară  

Administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală  cu suma de 77.103,31  lei la rangul 
de preferinţă a creanţei chirografare întrucât   relaţiile contractuale  dintre  părţi  sunt 
guvernate de legislaţia civilă şi comercială,  nu de cea fiscală, creanţa  nederivând    dintr-un 
raport de drept fiscal existent între părţi, ci din convenţia părţilor, (creanţa) este supusă 
normelor de drept privat;  creanţa născută din contractul de vânzare cumpărare, respectiv din 
contractul de concesiune   nu are natura unei creanţe fiscale, ci este o creanţă comercială 
căreia i se aplică regulile de drept comun. 
 
SC TAR –GAZ UNGARIA  cu sediul în localitatea Marghita, strada Republicii, nr. 82/A, c.u.i. 
RO 25597932, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 105.000 lei 
reprezentând penalităţi de întârziere  neachitate conform convenţiei încheiate între părţi la 
02.03.2012.  Declaraţia creditoarei   SC  TAR –GAZ UNGARIA          este depusă în termen,  
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reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă,  îndeplineşte condiţiile referitoare la timbraj,   
motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma 
solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC GENERAL APĂ CANAL SRL cu sediul în Marghita, strada Republicii, nr. 82, 
J05/1767/2008, c.u.i. RO 24167244, judeţul Bihor, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 135.000 lei, reprezentând penalităţi de întârziere neachitate potrivit convenţiei 
încheiate între părţi la 02.03.2012. 
Declaraţia creditoarei  SC GENERAL APĂ CANAL SRL  este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă,   îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv 
pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. IFN cu 
sediul în Bucureşti, strada Ştefan Iulian, nr. 38, J40/10581/2001, c.u.i. 14367083, sector 1, a 
solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 280.000,00 lei, sub condiţia suspensivă a 
achitării sumei soliciatate a fi înscrise la masa credală  în favoarea Băncii Transilvania S.A. 
prin scrisoarea de garantare pentru garanţii acordate din surse proprii nr. 567/30.07.2010. 
Prin scrisoarea de garantare pentru garanţii acordate din surse proprii nr. 567/30.07.2010, 
petenta a acordat în favoarea Băncii Transilvania S.A. o garanţie financiară în limita sumei  
maxime de 280.000 lei, reprezentând 39,9006 % din creditul acordat de către Banca 
Transilvania S.A. debitoarei SC DOMINIUM SRL  prin contractul de credit nr. 227/2010,  aşa 
cum acesta a fost modificat ulterior.  
Banca Transilvania S.A. nu a solicitat înscrierea la masa credală a SC DOMINIUM SRL a 
creanţelor  reprezentând  sume acordate debitoarei SC DOMINIUM SRL în baza contractului 
de credit nr. 227/2010, astfel că nu există riscul, condiţia îndeplinirii evenimentului viitor şi 
incert a  formulării de către Banca Transilvania S.A. a cererii de plată către  F.N.G.C.I.M.M. 
S.A. IFN, ca urmare a neîndeplinirii de către debitoarea SC DOMINIUM SRL  a obligaţiilor 
asumate prin contractul de credit nr. 227/2010, fapt ce justifică neînscrierea petentei la masa 
credală. 
În considerarea raţionamentului mai sus expus administratorul judiciar nu va înscrie petenta 
F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN la masa credală a SC DOMINIUM SRL. 
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SC  IKON IDEEA SRL cu sediul în Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 18 A, c.u.i. RO 16676425,  
judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 12.057,64 lei.  
Declaraţia creditoarei   SC IKON IDEEA     SRL      este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv 
pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC CONSTRUCŢII SERVICE NAGY SRL  cu sediul în Oraşu Nou, c.u.i. RO 669006, 
J30/376/1991, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 84.790,53 
lei. Declaraţia creditoarei   SC CONSTRUCŢII SERVICE NAGY SRL      este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,       motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu 
suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC BETONEXPRES SRL  cu sediul în localitatea Floreşti, strada Fagadaul Lunii, FN, a solicitat 
înscrierea la masa credală cu suma de 46.293,87 lei, conform ordonanţei civile nr. 
19048/05.10.2012 definitivă şi irevocabilă  pronunţată de către Judecătoria Cluj Napoca în 
dosar nr. 16170/211/2012. Declaraţia creditoarei   SC BETONEXPRES  SRL      este depusă în 
termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare 
la timbraj,       motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu 
suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC ROGER UTILAJE  SRL cu sediul ]n Cluj Napoca, strada E. Lovinescu, nr. 17, 
J12/570/2004, c.u.i. RO 16152048, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de 114.162,21 lei. 
Declaraţia creditoarei   SC  ROGER UTILAJE    SRL      este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv 
pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
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SC PARTIUM”70 ZRT  cu sediul în 4024 Debrecen, Blahane u. 2, 2 em, Ungaria, număr de 
înregistrare CG 09-10-000010, cu sediul ales în Bucureşti, strada g-ral Berthelot, nr. 55, etaj 3, 
ap. 12,  sector 1, reprezentată legal prin director general Orosz Janos, prin cabinet individual 
de avocat Veress Andras, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 798.944,24 lei. 
Declaraţia creditoarei  SC PARTIUM”70 ZRT    este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC MICRO-COMP SRL CAREI cu sediul în localitatea Carei, strada Zăgănescu, nr. 14, ap. 82, 
J30/101/1996, c.u.i. RO 8126790, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 36.471,91 lei. Declaraţia creditoarei  SC MICRO-COMP SRL CAREI     este depusă în 
termen, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj, reprezintă  o creanţă certă lichidă 
şi exigibilă doar  în privinţa sumei de 11.134,49 lei,       motiv pentru  care administratorul 
judiciar va înscrie petenta la masa credală  doar cu  această din urmă sumă  la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). În ceea ce 
priveşte penalităţile de întârziere constatăm că nu există  o convenţie însuşită deopotrivă de 
către SC MICRO COMP SRL şi debitoarea SC DOMINIUM SRL prin  administratorul 
acesteia, singurul ce deţine capacitatea de a angaja debitoarea la anumite  prestaţii.  
 
SC ORION & GDS ELECTRIC SRL  cu sediul în localitatea Baia Mare, strada Decebal, nr. 4, 
J24/2265/1994, c.u.i. RO 6658880, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 48.962,91 lei.   
Declaraţia creditoarei  SC ORION & GDS ELECTRIC SRL       este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,       motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu 
suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC INSTAL 4U  SRL cu sediul în Cluj Napoca, strada Almaşului, nr. 3, ap. 45, c.u.i. RO 
23703360, J12/1690/2008, judeţul Cluj a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
48.982,3 lei. 
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Declaraţia creditoarei SC INSTAL 4U SRL este depusă în termen, îndeplineşte condiţiile 
legale referitoare la timbraj,  sens în care administratorul judiciar  în temeiul art 66 alin. 1 teza 
finală din legea nr. 85/2006  va înscrie petenta la masa credală   cu suma de  48.982,3  lei, 
astfel cum reise din  titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 3530/03.05.2012 
pronunţată de către Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 3421/296/2012.  
  
SC SAMUS CONSTRUCŢII SA cu sediul social în Dej, strada Văii, nr. 2, J12/22/1991, c.u.i. 
202107, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 3.084,55 lei, plus 
cheltuieli de judecată.  Declaraţia creditoarei  SC  SAMUS CONSTRUCŢII SA       este depusă 
în termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale 
referitoare la timbraj,       motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa 
credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 
din legea nr. 85/2006). 
 
SC ALFA & OMEGA IMPEX SRL cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Vulturului,  nr. 11, 
J30/196/1999, c.u.i. 11911457, judeţul Satu Mare, a  solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 2.229,10 lei.   Declaraţia creditoarei  SC ALFA & OMEGA IMPEX SRL este depusă în 
termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare 
la timbraj,       motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu 
suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC ULIDAN SRL cu sediul în Borozel, nr. 281, comuna Borod, c.u.i. RO 11576417, 
J05/226/1999, judeţul Bihor, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 25.823,00 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC ULIDAN  SRL este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă 
lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC AMIANTT PIPE SYSTEMS SRL cu sediul în Bucureşti, strada Clopotarii Vechi, nr. 4, 
J40/7477/2002, c.u.i. RO 14812555, sector 1, cu sediul ales în Oradea, strada Andrei Şaguna, 
nr. 3, ap. 5, judeţul Bihor, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 119.628,79 lei, la 
care se adaugă suma de 120 lei. 
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Declaraţia creditoarei  SC   AMIANTT PIPE SYSTEMS  SRL este depusă în termen, reprezintă  
o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       
motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma de 
119.748,79 lei  la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC LICMOND SRL cu sediul în localitatea Valea Seacă, strada Principală, nr. 281, 
J30/773/2006, c.u.i. RO 18936572, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 304.292,30 lei, reprezentând contravaloare chirie utilaje şi autocamion marca MAN. 
Declaraţia creditoarei  SC LICMOND SRL este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă 
lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC EURO LITHOS SRL cu sediul în localitatea Livada, J30/125/1998, c.u.i. RO 10329079, 
judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de  2.960 lei. 
Declaraţia creditoarei  SC EURO LITHOS SRL este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC SALBETON SRL cu sediul în localitatea  Salonta, strada Menumorut, nr. 15, J05/589/2006, 
c.u.i. RO 18497981, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
84.623,52 lei. 
Declaraţia creditoarei  SC SALBETON  SRL este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă 
lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC BENINSTAL SRL cu sediul în localitatea Apahida, strada Republicii, nr. 4/A, 
J12/563/2003, c.u.i. 15273009, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
22.160,49 lei.  
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Declaraţia creditoarei  SC BENINSTAL  SRL este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă 
lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC  TRANSURBAN SA cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Gara Ferăstrău, nr. 9, 
J30/1291/2005, c.u.i. 18171186, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 372 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC TRANSURBAN SA  este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC TOMŞA IMPORT EXPORT SRL cu sediul în Apahida, strada Libertăţii, nr. 7-15, 
J12/1650/1991, c.u.i. RO 213076, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma  
8.604,89 lei, astfel cum rezultă din  ordonanţa civilă nr. 18155/25.09.2012 pronunţată de către 
Judecătoria Cluj Napoca în dosar nr. 15117/211/2012. Declaraţia creditoarei  SC TOMŞA 
IMPORT EXPORT SRL   este depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, 
îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  care administratorul 
judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei 
chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
 SC ECO CONSTRUCTING SRL cu sediul în localitatea Târgu Mureş, strada G. Coşbuc, nr. 
19, ap. 11, c.u.i. RO 14774168, J26/581/2002, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma de 4.126,40 lei, din care 4.003,40 lei debit iar 123 lei taxă judiciară.  Declaraţia 
creditoarei  SC ECO CONSTRUCTING  SRL   este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA  prin sucursala de Distribuţie a 
Energiei Electrice Satu Mare, cu sediul în Satu Mare,  strada Mircea cel Bătrân, nr. 10,   
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J30/151/2002, c.u.i. 14512590, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de 3.831,07 lei. 
Declaraţia creditoarei  SC ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA      este 
depusă în termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale 
referitoare la timbraj,       motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa 
credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 
din legea nr. 85/2006). 
 
SC INFOCENTER SRL cu sediul social în Satu Mare, strada Marsilia, nr. 49, J30/499/1995, 
c.u.i. 7559248, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 9.254,19 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC INFOCENTER SRL    este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC  GATI CONST SRL  cu sediul social în localitatea Satu Mare,  strada Miron Costin, nr. 
27/A, J30/227/1997, c.u.i. RO 9287956, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma de 4.293,79 lei. 
Declaraţia creditoarei  SC GATI CONST  SRL    este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC APASERV SA SATU MARE  cu sediul în Satu Mare, strada  Gara Ferăstrău, nr. 9A, 
J30/1102/2004, c.u.i. RO 16844952, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 1.824.493,78 lei.  Declaraţia creditoarei  SC APASERV SA SATU MARE      este 
depusă în termen,  îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj, reprezintă o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă doar în privinţa sumei de 1.471.365,95 lei,       motiv pentru  care 
administratorul judiciar va înscrie petenta la masa credală  doar cu  această din urmă sumă  la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
Diferenţa solicitată de către petentă nu apare ca datorată potrivit  evidenţelor SC DOMINIUM 
SRL, iar înscrisurile depuse în probaţiune nu permit o evaluare în sensul celor solicitate de 
către SC APASERV SA SATU MARE. 
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SC CONSOLAH SRL cu sediul în comuna Dorolţ, nr. 176, J30/217/2002, c.u.i. RO 14593765, 
judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 120.000 lei. 
Declaraţia creditoarei  SC  CONSOLAH SRL      este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
BANCA ITALO ROMENA SPA cu sediul  în Italia, via Jacopo Gasparini, nr. 71, Venegazzu, 
cod 31040, Volpago del Montello TV, cod fiscal 97002540587,  sucursala Bucureşti, cu sediul în 
Bucureşti, strada Gara Herăstrău, nr. 2-4, parter, etaj 1.2 şi 3, sector 2, J40/4373/1996, c.u.i. RO 
8479295, în calitate de creditor finanţator  a SC DOMINIUM SRL a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma  totală de 664.613,50 lei inclusiv TVA  compusă din 83.299,33 euro  inclusiv 
TVA capital nefacturat  şi penalităţi de 2 % din valoarea capitalului nefacturat  potrivit art. 
7.4.2 litera din contractul de leasing,  125 lei taxă judiciară, 2.480 lei onorariu avocat,  şi 
289.893,73 lei inclusiv TVA reprezentând rate restante neachitate.  
Totodată la punctul nr. IV din declaraţia de creanţă, petenta a solicitat administratorului 
judiciar denunţarea contractului de leasing şi restituirea bunurilor mobile. 
Administratorul judiciar constată faptul că declaraţia de creanţă este depusă în termen 
respectiv  că îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj.  
În ceea ce priveşte cuantumul pretenţiilor ce urmează a fi înscrise la masa credală, 
administratorul judiciar va înscrie în tabelul preliminar de creanţe doar suma de 290.018,73 (  
289.893,73 lei reprezentând rate restante neachitate şi taxa judiciară) la rangul de preferinţă a 
creanţei chirgrafare.  
Asupra  cuantumului onorariului  de avocat  în sumă  2.480 lei inclusiv TVA, în temeiul art. 
274 c.p.c.,  urmează a se pronunţa instanţa de judecată. 
Capitalul nefacturat   urmează a nu fi înscris   la masa credală întrucât  acesta se va fi  achitat 
pe măsura derulării contractului de leasing, iar  penalitatea de 2 % din capitalul nefacturat  
nu este datorată de către SC DOMINIUM SRL întrucât  contractul de leasing nu este reziliat, 
iar în temeiul art. 86 alin. 1 din legea nr. 85/2006 administratorul judiciar îşi manifestă 
opţiunea în sensul menţinerii contractelor de leasing  
În ceea ce priveşte celelalte cheltuieli solicitate arătăm faptul că administratorul judiciar nu se 
poate pronunţa, acestea nefiind cuantificate, individualizate.  
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SC TEHNOPLUS MEDICAL SRL cu sediul în Bucureşti, strada Odobeşti, nr. 1, 
J40/13952/1993, c.u.i. 4261939, sector 3, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
43.745,63 lei, reprezentând  debit neachitat.  
Declaraţia creditoarei  SC   TEHNOPLUS MEDICAL   SRL      este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,       motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu 
suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC PERI ROMANIA SRL cu sediul în comuna Baloteşti, calea Bucureşti, nr. 4, J23/976/2002, 
c.u.i. RO 8995865, judeţul Ilfov, a solicitat  înscrierea la masa credală cu suma de 81.549,28 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC   PERI ROMANIA    SRL      este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,       motiv 
pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC SIMALEX CONSTRUCT SRL cu sediul în Cluj Napoca, strada Teleorman, nr. 11, ap. 26, 
J12/625/1996, c.u.i. RO 8363842, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
26.120 lei. Declaraţia creditoarei  SC   SIMALEX CONSTRUCT     SRL      este depusă în 
termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare 
la timbraj,       motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu 
suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC CRISTALIZARE DIRECTĂ  CAPILARĂ SRL cu sediul în Bucureşti, şoseaua Bucureşti 
Ploieşti, nr. 180, J40/9381/2011, c.u.i. RO 28947404, sector 1, a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma de 9.779,62 lei. 
Declaraţia creditoarei  SC   CRISTALIZARE DIRECTĂ  CAPILARĂ    SRL      este depusă în 
termen, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă,  motiv pentru  care administratorul 
judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei 
chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
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SC HIGHBERG CONSULTING LTD  cu  sediul în Bulgaria, Ruse, strada Kiril Startsev, nr. 6, 
JUIN 201163340, cod unic BG 201163340, având sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la SC HIGHBERG SOLUTION SRL cu sediul în Ploieşti, strada Maramureş, nr. 12, 
camerca 67, judeţul Prahova, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 188.415, 50 lei şi 
suma de 48.560 euro.  
Prin convenţia de plată încheiată la data de 25.09.2012 de către petentă cu SC DOMINIUM 
SRL s-a convenit prorogarea plăţii sumei de 188.415,50 lei în trei tranşe  cu scadenţa stabilită  
la  27.11.2012, 22.12.2012, respectiv 29.01.2013  
În condiţiile în care petenta a consimţit la prorogarea termenului de plată, apreciem că 
penalităţile în cuantum  de 48.560 euro sunt netemeinic solicitate, o eventuală admitere a 
acestora fiind contradictorie convenţiei de eşalonare încheiată la data de 25.09.2012. 
Declaraţia creditoarei  este depusă în termen, reprezintă o creanţă certă lichidă şi exigibilă, 
motiv pentru care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma de 
188.415,50 lei la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC SAMCIF SA  cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Magnolia, nr. 30, c.u.i. RO 642906, 
judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 123.881,41 lei.  
 Declaraţia creditoarei  SC  SAMCIF SA, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, 
îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru  care administratorul 
judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei 
chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC ENVICON SRL cu sediul în localitatea Satu Mare, b-dul Traian, nr. 9, bloc 7, ap. 25, c.u.i. 
RO 15076007, J30/645/2002, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală suma de 
41.085,58 lei.    
Declaraţia creditoarei  SC ENVICON  SRL      este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
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SC ANDY SRL cu sediul în localitatea Carei, strada Mihai Viteazul, nr. 133, J30/729/1993, 
c.u.i.  RO 4247055, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 5.066,75 
lei  din care 3.561,37 lei debit, iar 1.505,38 lei penalităţi. 
Potrivit declaraţiei de creanţă petenta a calculat penalităţi de întârziere până la data de 
15.01.2013, împrejurare ce contravine prevederilor art. 41 din legea nr. 85/2006, motiv pentru 
care administratorul judiciar va înscrie petenta la masa credală doar cu suma de  3.561,37 lei 
la rangul de preferinţă a creanţei chirografare, înscrisurile depuse în probaţiune nepermiţând 
o reevaluare a  accesoriilor solicitate de către SC ANDY SRL. 
 
BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC Mociran Viorel,  cu sediul în localitatea Satu Mare, 
strada Mihai Viteazu, nr. 19, ap. 30, c.u.i. 23760897, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 46.196,69 lei.  
Declaraţia petentului  este depusă în termen, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,  însă în urma analizei acesteia, administratorul judiciar   nu o  va înscrie   la masa 
credală întrucât   onorariul de  executor judecătoresc solicitat   nu are niciun temei pentru  a fi 
înscris la masa credală,   dat fiind faptul că executarea silită faţă de debitoare este  
suspendată,  iar aceasta( debitoarea)  nu poate fi obligată pe mai departe la suportarea  
cheltuielilor de executare silită.  
 
SC HOLCIM ROMANIA SA cu sediul în Bucureşti, calea Florească, nr. 169A, J40/399/2002, 
c.u.i. RO 12253732,  sector 1, punct de lucru ciment Turda, strada Ştefan cel Mare, localitatea 
Turda, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 52.470,43 lei, din care 
27.916,80 lei  debit, iar suma de 24.553,63 lei penalităţi de întârziere.  
Declaraţia petentei este depusă în termen îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj. 
Administratorul judiciar va înscrie petenta la masa credală doar cu suma de 1.685,72 lei 
reprezentând debit restant, potrivit evidenţelor SC DOMINIUM SRL  la rangul de preferinţă 
a creanţei chirografare; penalităţile de întârziere nu au un suport în ceea ce priveşte înscrierea 
acestora la masa credală, acestea nefiind calculate prin raportare la valoarea reală a debitului 
principal.  
 
SC EDELWEISS HOLDING SRL Cluj Napoca, cu sediul în  Cluj Napoca, strada Tudor 
Vladimirescu, nr. 2-4, J12/3204/2008, c.u.i. 24252854, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 89.598,06 lei. 
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Declaraţia creditoarei  SC  EDELWEISS HOLDING  SRL      este depusă în termen, reprezintă  
o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv 
pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC SCUTUL NEGRU SRL cu sediul în Cluj Napoca, strada Teleorman, nr. 32, j12/91/2006, 
c.u.i. RO 18283880, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 116.319,91 
lei.  
Declaraţia creditoarei  SC   SCUTUL NEGRU   SRL      este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv 
pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC DUNA  ARMATURA ROMANIA SRL  cu sediul în Bucureşti, splaiul Independenţei, nr. 
319, OB 141, OB 231, în incinta SEMA PARC S.A., cu sediul ales pentru corespondenţă în 
Bucureşti, bd. Baba-Novac, nr. 18, bloc 24B, scara 1, ap. 6, sector 3, J40/770/1997, c.u.i. 
9164864, reprezentată prin av. Minulescu Evelina, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 185.319,75 lei, plus penalităţi de întârziere al căror cuantum nu a fost precizat.  
Declaraţia creditoarei  SC  DUNA  ARMATURA ROMANIA     SRL      este depusă în termen, 
reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la 
timbraj,   motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu 
suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC DAMACO  INVEST SRL  cu sediul social în  localitatea Oradea, strada Nojoridului, nr. 25, 
J05/929/2002, c.u.i. RO 14903823, judeţul Bihor, a  solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de 106.849,43 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC   DAMACO  INVEST     SRL      este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă,    motiv pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta 
la masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 
punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
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SC DESUIN OLIMP SRL  cu sediul în localitatea Păuleşti, strada principală, nr. 38, c.u.i. 
25298361, J30/246/2009, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa  credală cu suma de 
5.124,04 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC   DESUIN OLIMP   SRL      este depusă în termen, reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă,   însă potrivit evidenţelor contabile a SC DOMINIUM SRL 
debitul restant atinge un cuantum de doar 4.521,43 lei,  motiv pentru care petenta va fi 
înscrisă la masa credală cu această din urmă  sumă la rangul de preferinţă a creanţei 
chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC ROMALEX SRL cu sediul în localitatea Satu Mare, J30/1447/1992, c.u.i. RO 2828213, 
judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 11.566,27 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC   ROMALEX      SRL      este depusă în termen, reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă,   îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,  motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC BINCODE SRL cu sediul în localitatea Baia Mare, strada Victor Babeş, nr. 62, 
J24/167/2009, c.u.i. 25100404, judeţul Maramureş,  a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 21.034,84 lei. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la dosarul cauzei la data de 01.02.2013, peste termenul 
limită din data de 28.01.2013,  motiv pentru care petenta nu va fi înscrisă la masa credală pe 
motiv de tardivitate a cererii de înscriere la masa credală, potrivit art. 76 din legea nr. 
85/2006. 
 
SC HIDRONIC SRL cu sediul în Cluj Napoca, strada Corneliu Coposu, J12/4810/2008, c.u.i. 
RO 24829074, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 8.825,55 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC   HIDRONIC     SRL, reprezintă  o creanţă certă lichidă şi exigibilă, 
îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru  care administratorul 
judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei 
chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
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SC BROS CONSTRUCT SRL  cu sediul procedural ales în Satu Mare, strada Mihai Viteazul, 
nr. 20, biroul 4, judeţul Satu Mare, J30/1110/1994, c.u.i. RO 6019355,  a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 8.283,20 lei. 
Declaraţia creditoarei  SC   BROS CONSTRUCT  SRL,  este depusă  în termen,  reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv 
pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC TARR & TARR SRL  cu sediul cu sediul procedural ales în Satu Mare, strada Mihai 
Viteazul, nr. 20, biroul 4, judeţul Satu Mare, J30/90/1997, c.u.i. RO 9161159, a solicitat 
înscrierea la masa credală cu suma de 9.960 lei din care 4.960 lei cheltuieli de judecată 
acordate potrivit deciziei nr. 2773/CA/21.06.2012 pronunţată de către Curtea de Apel Oradea 
în dosar nr. 214/35/CA/2012 şi 5.000 lei  reprezentând rest de plată neachitat. 
Declaraţia creditoarei  SC  TARR & TARR    SRL,  este depusă  în termen,  reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv 
pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC EURAS SRL cu sediul  în localitatea Satu Mare, bulevardul Sănătăţii, bloc K7, ap. 3, 
J30/1978/1994, c.u.i. RO 6661206, judeţul Satu Mare,  a solicitat înscrierea la masa credală  cu 
suma de 175.228,70 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC  EURAS     SRL,  este depusă  în termen,  reprezintă  o creanţă certă 
lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru  care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
Cabinet de avocat Şuta Cristina  cu sediul profesional în Satu Mare, strada Tudor 
Vladimirescu, nr. 2, ap. 3, prin avocat Geng Iosif, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 23.500 lei. 
Declaraţia creditoarei  Cabinet de avocat Şuta Cristina         este depusă în termen, reprezintă  
o creanţă certă lichidă şi exigibilă,   însă potrivit evidenţelor contabile a SC DOMINIUM SRL 
debitul restant atinge un cuantum de doar 2.500  lei,  motiv pentru care petenta va fi înscrisă  
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la masa credală cu această din urmă  sumă la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 
123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC TARR SRL cu sediul cu sediul procedural ales în Satu Mare, strada Mihai Viteazul, nr. 20, 
biroul 4, judeţul Satu Mare, J30/719/1992, c.u.i. RO 667781, a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma de 45.823,84 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC  TARR SRL,  este depusă  în termen,  reprezintă  o creanţă certă 
lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru  care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC PRISMA SA  cu sediul în localitatea Satu Mare, J30/33/1991, c.u.i. RO 645260, judeţul Satu 
Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 30.875,80 plus dobânda legală în sumă 
de 15.407 lei calculată până la data de 25.01.2013. 
Potrivit declaraţiei de creanţă petenta a calculat penalităţi de întârziere până la data de 
25.01.2013, împrejurare ce contravine prevederilor art. 41 din legea nr. 85/2006, motiv pentru 
care administratorul judiciar va înscrie petenta la masa credală doar cu suma de  30.875,80 lei 
la rangul de preferinţă a creanţei chirografare, înscrisurile depuse în probaţiune nepermiţând 
o reevaluare a  accesoriilor solicitate de către SC PRISMA SA. 
 
SC FLACHIM CONSTRUCT SRL cu sediul în localitatea Oradea, b-dul Gheorghe Magheru, 
nr. 19, ap. 18, c.u.i. 15305518, J05/341/2003, cu sediul procesual ales la COFACE ROMANIA  
CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL  în Bucureşti, calea Floreasca, nr. 39, etaj 3, sector 1, 
a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 37.544,76 lei şi 120,3 lei. 
Declaraţia creditoarei  SC  FLACHIM CONSTRUCT  SRL,  este depusă  în termen,  reprezintă  
o creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv 
pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată ( 
37.665,06 lei) la rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 
85/2006). 
 
SC INTERCONECT SRL cu sediul în localitatea Satu Mare,  strada B.P. Haşdeu, nr. 34, 
J30/315/2001, c.u.i. RO 14112381, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 2.411,55 lei.  
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Declaraţia creditoarei  SC INTERCONECT SRL,  este depusă  în termen,  reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată  la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC TERAPLAST SA  cu sediul în parc industrial Teraplast situat în extravilanul municipiului 
Bistriţa, DN 15A km 45+500, J06/735/1992, c.u.i. RO 3094980, judeţul Bistriţa Năsăud, a 
solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 306.735,93 lei.  
Declaraţia creditoarei  SC TERAPLAST SA,  este depusă  în termen,  reprezintă  o creanţă 
certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru  
care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată  la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC PROD COM OŢELUL SRL cu sediul în localitatea Carei, strada 1 Decembrie 1918, nr. 12, 
J30/707/1993, c..u.i. RO 4133905, judeţul Satu Mare, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 4.441,48 lei. 
Declaraţia creditoarei  SC  PROD COM OŢELUL SRL,  este depusă  în termen,  reprezintă  o 
creanţă certă lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv 
pentru  care administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată  la 
rangul de preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC TRIOX SRL cu sediul în Cluj Napoca, strada Septimiu Mureşan, nr. 5-7, J12/1948/2007, 
c.u.i. RO 21467417, judeţul Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 6.006 lei, 
plus dobânda legală şi penalităţi de întârziere al căror cuantum nu a fost precizat. 
Declaraţia creditoarei  SC TRIOX   SRL,  este depusă  în termen,  reprezintă  o creanţă certă 
lichidă şi exigibilă, îndeplineşte condiţiile legale referitoare la timbraj,   motiv pentru  care 
administratorul judiciar a înscris petenta la masa credală cu suma solicitată  la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare. (art. 123 punctul 7 din legea nr. 85/2006). 
 
SC MANAGEMENT CONSULTING GROUP  SRL cu sediul în localitatea Sibiu, strada 
Gheorghe Dima, nr. 9A, c.u.i. 17691733, J32/872/2005, judeţul Sibiu  a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de  8.346,23  lei. 
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Declaraţia de creanţă a fost înregistrată  la data de 07.02.2013, peste termenul limită din data 
de 28.01.2013,  motiv pentru care petenta nu va fi înscrisă la masa credală pe motiv de 
tardivitate a cererii de înscriere la masa credală, potrivit art. 76 din legea nr. 85/2006. 
 
 
În consonanţă cu prevederile art. 64 din legea nr. 85/2006, creanţele salariale au fost înscrise 
din oficiu la masa credală. 
 
Împotriva  măsurilor luate  de  către  administratorul  judiciar cu ocazia întocmirii raportului 
de verificare a creanţelor respectiv a tabelului preliminar, creditorii nemulţumiţi, debitorul şi 
orice persoană interesată,   pot formula contestaţie conform calendarului stabilit  în dosarul 
nr.  11866/83/2012   aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare. 
 
În temeiul  art. 72 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 7 alin.1 din acelaşi act 
normativ comunicăm prezentul raport de verificare a creanţelor cu creditorii, debitorul şi 
orice persoană interesată prin buletinul procedurilor de insolvenţă. 
   

În considerarea celor de mai sus solicităm respectuos  onoratei instanţe: 
 
- continuarea procedurii insolvenţei conform calendarului stabilit prin sentinţa civilă  

nr. 2081/F/CC din data de 19.12.2012 pronunţată de către Tribunalul Satu Mare  Secţia 
Comercială şi Contencios Administrativ   în dosarul  nr.  11866/83/2012. 

 
- afişarea  raportului de verificare a creanţelor şi a tabelului  preliminar de creanţe,   la 

uşa instanţei 
 
 

 
             ADMINISTRATOR JUDICIAR 
                 EURO INSOLV S.P.R.L. 
                   prin  av. Dragoş Virgil   

                                                                                                       c. jr. Racolţa Cristian 
 



 

 
Sediu:  str. N. Bălcescu nr. 10, Satu Mare, România 

Sediu procesual ales: B-dul Vasile Lucaciu nr. 36, Satu Mare, România 
Adresă pentru corespondenţă: O.P. nr.  1 C.P. nr. 33, Satu Mare 

                     Telefon: +40 361 809 460;   +40 361 809 462;   +40 261 770 161 
         Fax:        +40 261 770 161;   +40 361 819075 

Email: office@euro-insolv.ro;  www.euro-insolv.ro 
 

CUI   RO 17231786        Nr. RSP 0108/2007 

 
TABEL  PRELIMINAR AL CREANŢELOR ( ANEXA NR. 1 ) 

S.C.  DOMINIUM    S.R.L. 
 
Nr.  389/08.02.2013. 
 
Temei juridic: art. 20 lit. (K) şi art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 11866/83/2012, Tribunal Satu Mare Secţia Comercială şi 
Contencios Administrativ, Judecător sindic:  Nilda Preda Târnoveanu.  
2. Registratura instanţei: Satu Mare, strada  Mihai Viteazul nr. 8,  judeţul  Satu Mare. 
3. Debitor: S.C. DOMINIUM  S.R.L.  societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure 
collective,  cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Teilor, nr. 21,    judeţul  Satu Mare,  având 
c.u.i.   RO 6762960,  număr de înregistrare în registrul comerţului  J30/2118/1994.  
4.Administrator judiciar: EURO INSOLV SPRL, cod de identificare fiscală 17231786, cu sediul social  
în Satu Mare, strada  Nicolae Bălcescu, nr. 10, judeţul  Satu Mare, număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvenţă 0108,  telefon  0361/809.462; 0361/809.460, e-mail   office@euro-
insolv.ro, liquidator_iancu@yahoo.com, prin reprezentant  Dragoş Virgil, Iancu Vasile Sorin. 
5. Administrator special : Szilagyi Francisc Iosif. 
 
 

Nr.cr
t.  Denumire Creditor 

Rangul de 
preferinta 

Suma 
solicitata 

Suma 
acceptata 
in lei 

%din 
total 
creante 

%din total 
categorie 
de creante 

1 
 Municipiul Carei -
Primăria Carei  Bugetara 3,546.00 3,546.00 0.022% 0.182% 

2 
MFP-D.G.F.P. Satu 
Mare Bugetara 

1,942,268.0
0 

1,942,268.0
0 11.896% 99.779% 

3 
Orasul Tasnad-Primaria 
Tasnad Bugetara 756.00 756.00 0.005% 0.039% 

              

  
TOTAL CREANTE 
BUGETARE   

1,946,570.0
0 

1,946,570.0
0 11.923% 100.000% 

              

5 BRD GSG SA Garantata  
2,344,432.3

0 
2,344,432.3

0 14.359% 48.607% 

6 
BANCA 
TRANSILVANIA SA  Garantata 

2,140,618.5
1 

2,140,618.5
1 13.111% 44.381% 

7 SC ARABESQUE SRL  Garantata 338,211.76 338,211.76 2.072% 7.012% 
              
  TOTAL CREANTE   4,823,262.5 4,823,262.5 29.542% 100.000% 
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GARANTATE 7 7 
              

8 SC LEBADA SRL 
Chirografar 
special 315,423.93 315,423.93 1.932% 100.000% 

              

  

TOTAL 
CHIROGRAFAR 
SPECIAL   315,423.93 315,423.93 1.932% 100.000% 

              
              

9 
BANCA ITALO 
ROMENA SPA Chirografara 

664,613.50 290,018.73 
1.776% 3.166% 

10 
BEJ MOCIRAN 
VIOREL Chirografara 

46,196.69 0.00 
0.000% 0.000% 

11 

CABINET DE 
AVOCAT SUTA 
CRISTINA Chirografara 23,500.00 2,500.00 0.015% 0.027% 

12 COMUNA PIR  Chirografara 6,720.00 6,720.00 0.041% 0.073% 

13 

FDEE ELECTRICA 
DISTRIBUTIE NORD 
SA Chirografara 7,757.87 0.00 0.000% 0.000% 

14 
INTREPRINDEREA 
PATOVAN VASILE  Chirografara 1,760.00 1,760.00 0.011% 0.019% 

15 

KEVIEP KFT 
SUCURASALA 
ORADEA Chirografara 10,267.20 5,000.00 0.031% 0.055% 

16 
ORASUL TASNAD 
PRIMARIA TASNAD Chirografara 

77,103.31 77,103.31 
0.472% 0.842% 

17 
RA Aeroportul Satu 
Mare  Chirografara 15,290.80 706.80 0.004% 0.008% 

18 
REGIA AUTONOMA 
CLUJ NAPOCA Chirografara 117,600.27 117,600.27 0.720% 1.284% 

19 
SC ALFA & OMEGA 
IMPEX SRL  Chirografara 

2,229.10 2,229.10 
0.014% 0.024% 

20 
SC AMIANTT PIPE 
SYSTEMS SRL Chirografara 

119,748.79 119,748.79 
0.733% 1.307% 

21 SC ANDY SRL Chirografara 5,066.75 3,561.37 0.022% 0.039% 

22 
SC APASERV SA SATU 
MARE  Chirografara 

1,824,493.7
8 

1,471,365.9
5 9.012% 16.061% 

23 SC BENINSTAL SRL  Chirografara 22,160.49 22,160.49 0.136% 0.242% 
24 SC BETONEXPRES SRL  Chirografara 46,293.87 46,293.87 0.284% 0.505% 
25 SC BINCODE SRL  Chirografara 21,034.84 .00 0.000% 0.000% 
26 SC BODNAR SNC  Chirografara 59,448.08 57,824.92 0.354% 0.631% 
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27 
SC BRIO ELECTRIC 
SRL  Chirografara 30,239.37 30,239.37 0.185% 0.330% 

28 
SC BROS CONSTRUCT 
SRL  Chirografara 8,283.20 8,283.20 0.051% 0.090% 

29 SC COEXPRES SRL Chirografara 6,575.74 6,575.74 0.040% 0.072% 
30 SC COMENERG SRL Chirografara 1,860.00 1,860.00 0.011% 0.020% 

31 
SC CON SYS TECH 
SRL  Chirografara 10,000.00 10,000.00 0.061% 0.109% 

32 SC CONSOLAH SRL Chirografara 120,000.00 120,000.00 0.735% 1.310% 

33 
SC CONSTRUCTII 
SERVICE NAGY SRL Chirografara 

84,790.53 84,790.53 
0.519% 0.926% 

34 SC CORALTECH SRL  Chirografara 27,863.97 27,863.97 0.171% 0.304% 

35 
SC CRISTALIZARE 
DIRECTA SRL  Chirografara 

9,779.62 9,779.62 
0.060% 0.107% 

36 
SC DAMACO INVEST 
SRL Chirografara 106,849.43 106,849.43 0.654% 1.166% 

37 
SC DATA 
ELECTRONIC SRL  Chirografara 5,924.00 4,000.00 0.024% 0.044% 

38 
SC DESUIN OLIMP 
SRL  Chirografara 5,124.04 4,521.43 0.028% 0.049% 

39 
SC DUNA 
ARMATURA SRL  Chirografara 185,319.75 185,319.75 1.135% 2.023% 

40 
SC ECO 
CONSTRUCTING SRL Chirografara 

4,126.40 4,126.40 
0.025% 0.045% 

41 
SC EDELWEISS 
HOLDING SRL Chirografara 89,598.06 89,598.06 0.549% 0.978% 

42 
SC ELECTRICA 
DISTRIBUTIE SM Chirografara 

3,831.07 3,831.07 
0.023% 0.042% 

43 SC ELECTROBOC SRL  Chirografara 265,593.68 265,593.68 1.627% 2.899% 
44 SC ENVICON SRL  Chirografara 41,085.58 41,085.58 0.252% 0.448% 
45 SC ERLUX SRL  Chirografara 9,315.65 9,315.65 0.057% 0.102% 
46 SC EURAS SRL Chirografara 175,228.70 175,228.70 1.073% 1.913% 
47 SC EURO LITHOS SRL Chirografara 2,960.00 2,960.00 0.018% 0.032% 

48 
SC FLACHIM 
CONSTRUCT SRL Chirografara 37,665.06 37,665.06 0.231% 0.411% 

49 SC GATI CONST SRL  Chirografara 4,293.79 4,293.79 0.026% 0.047% 

50 
SC GENERAL APA 
CANAL SRL  Chirografara 

135,000.00 135,000.00 
0.827% 1.474% 

51 SC HIDRONIC SRL  Chirografara 8,825.55 8,825.55 0.054% 0.096% 

52 
SC HIGHBERG 
CONSULTING LTD Chirografara 

405,857.46 188,415.50 
1.154% 2.057% 

53 
SC HOLCIM 
ROMANIA SA  Chirografara 

52,470.43 1,685.72 
0.010% 0.018% 
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54 
SC IGNA CONSTRUCT 
SRL Chirografara 11,704.77 11,704.77 0.072% 0.128% 

55 SC IKON IDEEA SRL  Chirografara 12,057.64 12,057.64 0.074% 0.132% 
56 SC INFOCENTER SRL Chirografara 9,254.19 9,254.19 0.057% 0.101% 
57 SC INSTAL 4U SRL Chirografara 48,982.03 48,982.03 0.300% 0.535% 

58 
SC INTERCONECT 
SRL  Chirografara 2,411.55 2,411.55 0.015% 0.026% 

59 SC ITS GROUP SRL  Chirografara 97,584.18 97,584.18 0.598% 1.065% 

60 

SC JORDAHL & 
PFEIFER TEHNICA 
SRL Chirografara 

6,489.52 6,489.52 

0.040% 0.071% 
61 SC LEXRA SA  Chirografara 5,830.16 5,830.16 0.036% 0.064% 
62 SC LICMOND SRL  Chirografara 304,292.30 304,292.30 1.864% 3.322% 
63 SC M INSTALL SRL  Chirografara 24,825.04 24,825.04 0.152% 0.271% 

64 
SC MANAGEMENT 
CONSULTING SRL Chirografara 8,346.23 .00 0.000% 0.000% 

65 SC MARCONST SRL Chirografara 60,923.01 60,923.01 0.373% 0.665% 
66 SC MED NICON SRL  Chirografara 3,100.00 3,100.00 0.019% 0.034% 

67 
SC MEDINSTAL 
PROIECTARE SRL  Chirografara 195,416.66 195,416.66 1.197% 2.133% 

68 
SC MICRO COMP SRL 
CAREI  Chirografara 

36,471.91 11,134.49 
0.068% 0.122% 

69 
SC MMS 
CONSULTING SRL  Chirografara 5,100.00 5,100.00 0.031% 0.056% 

70 SC ND TESTING SRL  Chirografara 6,483.96 6,483.96 0.040% 0.071% 

71 
SC ORION & GDS 
ELECTRIC SRL  Chirografara 

48,962.91 48,962.91 
0.300% 0.534% 

72 SC PARTIUM 70 ZRT  Chirografara 798,944.24 798,944.24 4.893% 8.721% 

73 
SC PERI ROMANIA 
SRL  Chirografara 

81,549.28 81,549.28 
0.499% 0.890% 

74 
SC PIPELIFE 
ROMANIA SRL  Chirografara 727,382.28 727,382.28 4.455% 7.940% 

75 SC PRESTING SRL Chirografara 2,054.68 2,054.68 0.013% 0.022% 
76 SC PRISMA SA  Chirografara 30,875.80 30,875.80 0.189% 0.337% 

77 
SC PROD COM 
OTELUL SRL  Chirografara 4,441.48 4,441.48 0.027% 0.048% 

78 SC PRODEXIMP SRL Chirografara 2,991.97 2,991.97 0.018% 0.033% 

79 
SC ROGER UTILAJE 
SRL Chirografara 

114,162.21 114,162.21 
0.699% 1.246% 

80 SC ROMALEX SRL  Chirografara 11,566.27 11,566.27 0.071% 0.126% 
81 SC SALBETON SRL  Chirografara 84,623.52 84,623.52 0.518% 0.924% 
82 SC SAMCIF SA  Chirografara 123,881.41 123,881.41 0.759% 1.352% 
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83 
SC SAMUS 
CONSTRUCTII SA Chirografara 

3,084.55 3,084.55 
0.019% 0.034% 

84 SC SANMUN SRL Chirografara 12,613.60 11,735.60 0.072% 0.128% 

85 
SC SCUTUL NEGRU 
SRL Chirografara 116,319.91 116,319.91 0.712% 1.270% 

86 
SC SERVAGROMEC 
CLUJ SA Chirografara 4,657.47 4,657.47 0.029% 0.051% 

87 
SC SIGMA PROIECT 
SA  Chirografara 15,426.53 15,426.53 0.094% 0.168% 

88 
SC SIMALEX 
CONSTRUCT SRL  Chirografara 

26,120.00 26,120.00 
0.160% 0.285% 

89 SC SOLPRESS SRL Chirografara 122,581.45 122,581.45 0.751% 1.338% 
90 SC STEIGER SRL  Chirografara 50,000.15 50,000.15 0.306% 0.546% 

91 
SC STRASSE 
CONSTRUCT SRL  Chirografara 549,990.41 549,990.41 3.369% 6.004% 

92 
SC SUPERLIT 
ROMANIA SA  Chirografara 388,440.25 388,440.25 2.379% 4.240% 

93 
SC TAR GAZ 
UNGARIA  Chirografara 

105,000.00 105,000.00 
0.643% 1.146% 

94 SC TARR & TARR SRL Chirografara 9,960.00 9,960.00 0.061% 0.109% 
95 SC TARR SRL Chirografara 45,823.84 45,823.84 0.281% 0.500% 

96 
SC TEHNOPLUS 
MEDICAL SRL  Chirografara 

43,745.63 43,745.63 
0.268% 0.478% 

97 SC TERAPLAST SA  Chirografara 306,735.93 306,735.93 1.879% 3.348% 
98 SC TERMOGAZ SRL  Chirografara 140,000.05 140,000.05 0.857% 1.528% 

99 
SC TOMSA IMPORT 
EXPORT SRL  Chirografara 8,604.89 8,604.89 0.053% 0.094% 

100 SC TOP GAZ SRL  Chirografara 64,556.83 64,556.83 0.395% 0.705% 
101 SC TRANSURBAN SA  Chirografara 372.00 372.00 0.002% 0.004% 
102 SC TRIOX SRL  Chirografara 6,006.00 6,006.00 0.037% 0.066% 
103 SC TRIPLAST SRL  Chirografara 7,402.29 7,402.29 0.045% 0.081% 
104 SC ULIDAN SRL  Chirografara 25,823.00 25,823.00 0.158% 0.282% 

105 
SC WAVIN ROMANIA 
SRL Chirografara 479,152.16 479,152.16 2.935% 5.230% 

              

  
TOTAL CREANTE 
CHIROGRAFARE   

10,312,872.
56 

9,160,865.8
9 56.110% 100.000% 

              
105 BAKOS FRANCISC Salariala  3,400.00 3,400.00 0.021% 4.218% 
106 BALC CSABA Salariala  3,300.00 3,300.00 0.020% 4.094% 
107 BALINT MIHALY  Salariala  3,020.00 3,020.00 0.018% 3.747% 

108 
BARTHA JOZSEF 
JACINT Salariala  2,623.00 2,623.00 0.016% 3.254% 
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109 
BOGDAN 
ALEXANDRA DENISA Salariala  2,002.00 2,002.00 0.012% 2.484% 

110 BOROTA CRISTIAN Salariala  2,589.00 2,589.00 0.016% 3.212% 
111 BOTEZAN TIBERIU Salariala  3,512.00 3,512.00 0.022% 4.357% 
112 GABOS ZITA Salariala  4,312.00 4,312.00 0.026% 5.350% 

113 
GATI GABRIELA 
RAMONA Salariala  3,100.00 3,100.00 0.019% 3.846% 

114 HEPCAL IOAN Salariala  2,156.00 2,156.00 0.013% 2.675% 
115 HIRIPI ALEXANDRU Salariala  2,250.00 2,250.00 0.014% 2.792% 
116 HOLLO EVA ANDREA Salariala  2,342.00 2,342.00 0.014% 2.906% 
117 KIS PAL Salariala  2,945.00 2,945.00 0.018% 3.654% 

118 
KOROKNAI 
ERZSEBET Salariala  2,950.00 2,950.00 0.018% 3.660% 

119 SERLI TUNDE Salariala  4,290.00 4,290.00 0.026% 5.323% 

120 
SZILAGYI CSONGOR 
OTTO Salariala  2,708.00 2,708.00 0.017% 3.360% 

121 
SZILAGYI FRANCISC 
IOSIF Salariala  16,200.00 16,200.00 0.099% 20.099% 

122 SZILAGYI LUDOVIC Salariala  3,658.00 3,658.00 0.022% 4.538% 
123 SZILAGYI STEFAN Salariala  3,150.00 3,150.00 0.019% 3.908% 
124 TEACA LUDMIL Salariala  3,541.00 3,541.00 0.022% 4.393% 
125 TOTH GEZA IVOR Salariala  3,992.00 3,992.00 0.024% 4.953% 
126 ZIMBRU MARIA Salariala  2,560.00 2,560.00 0.016% 3.176% 

              

  
TOTAL CREANTE 
SALARIALE   80,600.00 80,600.00 0.494% 100.000% 

              

127 Banca Transilvania S.A. 

garantata 
admisa 
provizoriu 30,000.00 30,000.00     

128 FNGCIMM SA IFN  
creanta 
provizorie 280,000.00 .00     

              
            

  

TOTAL CREANTE 
ADMISE 
PROVIZORII   310,000.00 30,000.00     

              
              

  TOTAL GENERAL   
17,478,729.

06 
16,326,722.

39 
100.000

%   
 
 



 

 
Sediu:  str. N. Bălcescu nr. 10, Satu Mare, România 

Sediu procesual ales: B-dul Vasile Lucaciu nr. 36, Satu Mare, România 
Adresă pentru corespondenţă: O.P. nr.  1 C.P. nr. 33, Satu Mare 

                     Telefon: +40 361 809 460;   +40 361 809 462;   +40 261 770 161 
         Fax:        +40 261 770 161;   +40 361 819075 

Email: office@euro-insolv.ro;  www.euro-insolv.ro 
 

CUI   RO 17231786        Nr. RSP 0108/2007 

    
 
 
             ADMINISTRATOR JUDICIAR 
                   EURO INSOLV S.P.R.L. 
                    prin  av. Dragoş Virgil   

                                                                                                       c. jr. Racolţa Cristian 
 
 
 
 
 
 
 


