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TRIBUNALUL MARAMUREŞ 

SECŢIA A II-A CIVILĂ DE CONTENCIOS  

ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

Dosar nr. 1162/100/2018 

 

ÎNCHEIERE 

 

Şedinţa camerei de consiliu din 27 iunie 2018 

Instanţa constituită din: 

PREŞEDINTE  Waltner Daniela – judecător sindic 

Grefier  Paşca Ionel 

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de administratorul judiciar DVA IPURL 

Baia Mare desemnat pentru procedura de generală de insolvenţă a debitoarei  SC Faimar SA 

Baia Mare, privind preschimbarea termenului pentru prima şedinţă a adunării creditorilor 

debitoarei. 

La apelul nominal se prezintă pentru administratorul judiciar, d-nul avocat Vălean 

Ciprian, lipsind debitoarea. 

Procedura de citare este legal îndeplinită 

S-a făcut referatul cauzei, după care: 

 

 

JUDECĂTORUL  - SINDIC 

 

Prin cererea înregistrată la 15 iunie 2018, administratorul judiciar DVA IPURL Baia 

Mare desemnat pentru procedura de generală de insolvenţă a debitoarei  SC Faimar SA Baia 

Mare a solicitat preschimbarea termenului pentru prima şedinţă a adunării creditorilor 
stabilit prin încheierea de deschidere a procedurii  la 20.08.2018 şi fixarea oricărui alt 

termen în afara perioadei 18 – 29.08.2018.  
 Analizând cererea raportat la susţinerile administratorului judiciar şi a dispoziţiilor 

legale incidente în materie, judecătorul – sindic reţine următoarele: 

Prin încheierea civilă nr. 1066 din 8 iunie 2018, instanţa a admis cererea formulată de 

debitoarea Societatea SC Faimar SA Baia Mare şi a dispus deschiderea procedurii generale 

de insolvenţă a acesteia, stabilind termenul pentru depunerea creanţelor la 23 iulie 2018, 

termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 

preliminar la 13 august 2018, pentru afişarea tabelului definitiv la 7 septembrie 2018 şi 

termenul pentru prima adunare a creditorilor la  20 august 2018, ora 15:00.  

În motivarea cererii se arată că în perioada 18 – 29 august 2018, practicianul în 

insolvenţă Vălean Ciprian, reprezentant al administratorului judiciar DVA IPuRL, este în 

concediu de odihnă, fiind plecat din localitate, sens în care a anexat documente justificative. 

Potrivit art. 100 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, în funcţie de circumstanţele cauzei, judecătorul – sindic va putea 

hotărî o majorare a termenelor prevăzute la art. la alin. 1, lit. b, c şi e cu maximum 30 de zile. 

Având în vedere susţinerile administratorului – judiciar, instanţa constată că cererea 

este întemeiată, situaţie în care va da eficienţă prevederilor legale menţionate şi va admite 

cererea în sensul solicitat de petent. 

 



PENTRU ACESTE MOTIVE  

ÎN NUMELE LEGII  

DISPUNE: 

 

              Admite cererea formulată de administratorul judiciar DVA IPURL  cu sediul în 

Baia Mare, str. Victoriei nr. 59A, ap. 17-18, jud. Maramureş desemnat pentru procedura de 

generală de insolvenţă a debitoarei  SC Faimar SA Baia Mare, str. Oborului nr. 1, jud. 

Maramureş, înmatriculată sub nr. J24/35/1991, cod fiscal RO 2943069, privind preschimbarea 

termenului pentru prima adunare generală a creditorilor, şi, în consecinţă: 

            Preschimbă termenul stabilit prin încheierea civilă nr. 1066 din 8 iunie 2018 

pentru prima adunare generală a creditorilor, la 31 august 2018, ora 15:00. 

 Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. 

 Executorie. Cu apel în termen de 7 zile  de la comunicarea încheierii prin publicare în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.  

          Cererea de apel se va depune la sediul Tribunalului Maramureş – Secţia a II-a Civilă de 

Contencios Administrativ şi Fiscal. 

 Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de azi, 27 iunie 2018. 

 

           Preşedinte,                   Grefier, 

        Waltner Daniela                          Ionel Paşca  

 

 

 

 

 

 

 
Red.D.W/2.07.2017. 

Thr.P.I/3.07.2018 

4 ex. 
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