
1 
 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 2203 Data emiterii: 22.06.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6416/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic Gogioiu Ana Maria. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC Iron-Made International SRL, cod de identificare fiscală: 30611081; Sediul social: Comuna Văleni-
Dâmbovița, sat Văleni-Dâmbovița, nr. 256, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/588/2012. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Iron-Made International 
SRL, numit prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către 
Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în 
procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Iron-Made 
International SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Iron-Made International SRL 
Număr dosar 6416/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Iron-Made International SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 22.03.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Iron-Made International SRL nr. 1383/22.04.2021 
pentru termenul lunar din data de 23.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7439/27.04.2021 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-SC-Iron-Made-International-SRL-termen-lunar-23.04.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Iron-Made International SRL nr. 1861/27.05.2021 
pentru termenul lunar din5data de 23.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 9725/02.06.2021 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-SC-Iron-Made-International-SRL-termen-lunar-23.05.2021.pdf. 
2. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. e) şi art. 57 alin. 
(3) din Legea 85/2014, judecătorul-sindic a luat act de decizia creditorului majoritar DGRFP Ploieşti - AJFP Dâmboviţa 
cu privire la desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Iron-Made International SRL, pe practicianul în 
insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL, pentru un onorariu de 300 lei/lună exclusiv TVA şi onorariu de succes de 2% 
din sumele distribuite creditorilor, pe care îl confirmă în această calitate, în locul lichidatorului judiciar provizoriu. 
Dispune încetarea atribuţiilor prevăzute de art. 64 din Legea 85/2014 pentru administrarea procedurii insolvenţei 
simplificate privind debitoarea Iron-Made Inetrnational SRL în ceea ce priveşte lichidatorului judiciar provizoriu CII 
Bălan C. I., urmând ca aceste atribuţii să fie îndeplinite de lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. În baza art. 
57 al. 12 din Legea 85/2014, pentru activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar provizoriu CII Bălan C. I., până la 
data infirmării, stabileşte onorariul de 1000 lei, care se va achita conform art. 39 (1) şi (4) din Legea 85/2014. 
3. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 
pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva debitorului Iron-
Made International SRL nr. 1111/05.04.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6181/07.04.2021 
și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Tabel-
definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-Iron-Made-International-SRL.pdf (extras BPI depus la 
dosarul cauzei). 
Creditorul bugetar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Dâmbovița a formulat cerere de admitere a creanței suplimentare în temeiul art. 102 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, prin care a solicitat înscrierea creanței în valoare totală de 641.164 lei, având în vedere obligațiile fiscale 
stabilite suplimentar prin Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de 
impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoana juridică nr. F-DB_I 14.01.2021, Decizia referitoare la 
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obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. 1/19.01.2021, și Decizia referitoare la obligațiile 
fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 1/19.01.2021, emise ca urmare a efectuării inspecției 
fiscale a societății debitoare în perioada 08.01.2021 – 13.01.2021. 
Urmare verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv actualizat de creanțe 
întocmit împotriva debitorului Iron-Made International SRL nr. 1163/08.04.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 6374/09.04.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Tabel-definitiv-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-
Iron-Made-International-SRL.pdf (extras BPI depus la dosarul cauzei). 
4. Referitor la situația financiară a debitorului 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Bălan C. I., Adresa nr. 
1109/05.04.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor documente cu 
privire la debitorul Iron-Made International SRL (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1383/22.04.2021 depus la 
dosarul cauzei): 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Iron-Made International 
SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul SC Iron-Made International SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență de către dvs. în calitate lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Conform adresei comunicată de fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență Bălan C. I., 
aceasta nu se află în posesia documentelor anterior menționate, debitoarea nepredând nici un astfel de document (dovezi 
anexate raportului de activitate nr. 1861/27.05.2021 depus la dosarul cauzei). 
Urmare analizei tuturor documentelor înregistrate la dosarul cauzei, precum și actele de procedură publicate în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență, lichidatorul judiciar nu a identificat Raportul privind cauzele şi împrejurările care 
au dus la insolvenţa debitorului SC Iron-Made International SRL, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014 de către fostul lichidator judiciar provizoriu. 
Conform Încheierii de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,  termenul limită pentru întocmirea raportului 
privind cauzele apariției stării de insolvență a fost la data de 02.01.2021. 
Subscrisa a comunicat Somația nr. 1380/22.04.2021 către administratorul Posedaru V. (transmisă prin poștă cu scrisoare 
cu confirmare de primire nr. AR39865650708 la adresa de domiciliu), prin care a solicitat:  
„Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și toate bunurile aflate în 
averea debitorului SC Iron-Made International SRL. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC Iron-Made International SRL de urgență către lichidatorul judiciar, sunteţi 
susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale” (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1861/27.05.2021 depus 
la dosarul cauzei). 
În data de 19.05.2021, reprezentantul lichidatorului judiciar s-a deplasat la sediul social al debitorului din Comuna 
Văleni-Dâmbovița, sat Văleni-Dâmbovița, nr. 256, jud. Dâmbovița. Lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitate de a 
efectua procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului și identificării evidențelor contabile, întrucât 
administratorul dna Posedaru V. nu a fost prezentă (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1861/27.05.2021 depus la 
dosarul cauzei). 
Menționăm faptul că, lichidatorul judiciar a transmis somația nr. 1710/18.05.2021 prin e-mail către administratorul 
Posedaru V. prin care a solicitat următoarele (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1861/27.05.2021 depus la 
dosarul cauzei): „având în vedere disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligația de a pune la 
dispoziția administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și a creditorului deținând cel puțin 20% din valoarea totală a 
creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe toate informațiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la 
activitatea și averea sa, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și 
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transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de 
administrare”. 
vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, următoarele: 
1. Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2020; 
2. Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017; 
3. Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; 
4. Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019; 
5. Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019; 
6. Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; 
7. Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2020; 
8. Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2018 – decembrie 2020; 
9. Registrul de bancă aferent perioadei ianuarie 2018 – decembrie 2020; 
10. Registrul de bancă aferent perioadei ianuarie 2018 – decembrie 2020; 
11. Fișa contului 4111 Creanțe clienți aferentă perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2020; 
12. Fișa contului 455 Sume datorate asociaților aferentă perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2020; 
13. Fișa contului 461 Debitori diverși aferentă perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2020”. 
Lichidatorul judiciar a revenit la solicitările anterior formulate și a comunicat administratorului statutar Posedaru V. 
următoarele: „vă recomunicăm atașat: 
- Somația nr. 1710/18.05.2021. 
- Vă rugăm respectuos să confirmați primirea somației atașate  
- va rugam sa comunicati numarul dumneavoastra de telefon pentru a va contacta in vederea stabilirii metodei de 
comunicare inscrisurilor solicitate, având în vedere că reprezentantul lichidatorului judiciar Consultant Insolventa SPRL 
s-a deplasat la sediul debitoarei si nu a identificat nicio persoana de contact. De asemenea, facem precizarea ca 
documentele solicitate de lichidatorul judiciar pot fi transmise si in format electronic pe adresa noastra de email precum 
si posta/curier la adresa Timisoara str. Daliei 8 Timis. Arhiva contabilă a debitoarei SC Iron-Made International SRL – 
în faliment, in bankruptcy, en faillite  urmeaza sa fie ridicata de o firma specializata in conformitate cu disp. Legii 
16/1996 si a Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, din 
27.09.2013, ulterior selectiei  acesteia de catre adunarea generala a creditorilor. Lichidatorul judiciar va solicita sa-i 
puneti la dispozitie documentele din notificarea atașată, in vederea analizei activitatii debitoarei si intocmirea raportului 
privind cauzele si imprejurarile care au dus la insolventa SC Iron-Made International SRL. Sancțiunea nerespectării 
obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie aplicarea amenzii prevăzute de 
art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic. Este important de precizat că, în cazul nepredării 
tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești existente în averea debitorului SC Iron-Made 
International SRL, de urgență către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”. 
Urmare primirii somațiilor comunicate de către lichidatorul judiciar, administratorul statutar dna Posedaru V. a 
comunicat subscrisei (prin poștă) următoarele documente financiar-contabile ale debitorului: 
• Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; 
• Balanțele de verificare aferente perioadei 01.01.2020-30.11.2020; 
• Decont de TVA pentru luna ianuarie 2021; 
• Decont de TVA pentru luna februarie 2021; 
• Decizia asociatului unic din datat de 20.05.2020; 
• Extrase de cont CEC pentru perioada 01.01.2020-31.10.2020; 
• Declarație listă inventar; 
• Situație furnizori-plăți facturi achitate aferentă perioadei 01.01.2018-31.12.2020; 
• Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2017; 
• Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018; 
• Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019; 
• Dosar acte contabile aferent lunii mai 2019 (D112; Registrul Jurnal; Balanța de verificare; Rapoarte de gestiune; 
Jurnal pentru vânzări; Jurnal pentru cumpărări; Registrul de casă; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent lunii iunie 2019 (D112; D100; Registrul Jurnal; Rapoarte de gestiune; Jurnal pentru 
vânzări; Jurnal pentru cumpărări; Registrul de casă; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent lunii iunie 2019 (Registrul Jurnal; Balanța de verificare; Rapoarte de gestiune; Jurnal 
pentru vânzări; Jurnal pentru cumpărări; Registrul de casă; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent lunii iunie 2019 (Rapoarte de gestiune; Jurnal de bancă; Note de recepție și constatare 
diferențe; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent  perioadei ianuarie 2019-martie 2019 (Balanța de verificare pentru luna martie 2019 – 
semnată; Registru Jurnal pentru luna martie 2019; Balanța de verificare pentru luna februarie 2019 – semnată; Registru 
Jurnal pentru luna februarie 2019; Rapoarte de gestiune; Jurnal pentru vânzări aferent  perioadei ianuarie 2019-martie 
2019; Jurnal pentru cumpărări aferent  perioadei ianuarie 2019-martie 2019; Balanța de verificare pentru luna ianuarie 
2019 – semnată; Registru Jurnal pentru luna ianuarie 2019; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosare acte contabile aferente perioadei ianuarie 2017-decembrie 2017; 
• Dosare acte contabile aferente perioadei ianuarie 2018-decembrie 2018; 
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• Dosare acte contabile aferente perioadei ianuarie 2019-aprilie 2019; 
• Dosare acte contabile aferente perioadei septembrie 2019-octombrie 2019. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii octombrie 2020 (anexată de către adminsitratorul statutar cererii de 
deschidere a procedurii insolvenței), debitorul Iron-Made International SRL înregistrează disponibilități în conturi 
bancare în valoare de 6.759,69 lei.  
Conform extraselor de cont emise de CEC Bank SA, la data de 31.05.2021 debitorul nu deține disponibilități bănești în 
conturi bancare, respectiv la data de 31.10.2020 debitorul nu înregistrează disponibilități în conturi bancare în valoare 
de 6.759,69 lei.  
Conform Listei conturilor bancare anexată de către administratorul cererii de deschidere a procedurii insolvenței, 
debitorul Iron-Made International SRL deține doar următoarele conturi bancare: 
- RO28CECEDB0130RON691429 deschis la CEC Bank SA; 
- RO76CECEDB01C1EUR0691430 deschis la CEC Bank SA. 
Având în vedere existența neconcordanțelor privind înregistrarea în evidențele contabile la data de 31.10.2020 a 
disponibilitățile în conturi bancare în valoare de 6.759,69 lei, lichidatorul judiciar va solicita explicații către 
administratorul statutar Posedaru V.. 
Conform Situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020, debitorul nu înregistrează active în patrimoniu. 
Menționăm faptul că, Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 au fost depuse de către administratorul 
statutar Posedaru V. la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, fără avizul lichidatorului judiciar.  
Lichidatorul judiciar va proceda la analizarea detaliată a documentelor financiar-contabile predate de către 
administratorul statutar, respectiv va întocmi Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa 
debitorului SC Iron-Made International SRL cu indicarea persoanelor care au cauzat apariția stării de insolvență a 
debitorului. 
În vederea identificării eventualelor bunuri existente/care au existat în patrimoniul debitorului Iron-Made International, 
lichidatorul judiciar a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 2151/17.06.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița prin care a 
solicitat comunicarea dacă societatea debitoare Iron-Made International SRL figurează în prezent sau a figurat în 
perioada 2017 – 2021 în evidențele O.C.P.I. Dâmbovița cu bunuri imobile; 
- a comunicat adresa nr. 2143/16.06.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița prin care a solicitat comunicarea dacă 
societatea debitoare Iron-Made International SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2017 – 2021 în 
evidențele SPC-Regim Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule;  
- a comunicat adresa nr. 2142/16.06.2021 către Primăria Municipiului Moreni prin care a solicitat comunicarea dacă 
societatea debitoare Iron-Made International SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2017 – 2021 în 
evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Văleni-Dâmbovița cu bunuri impozabile. 
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a 
insolvenței debitorului SC Iron-Made International SRL sunt în cuantum de 47,10 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00004183 27.04.2021 7.10 lei 
comunicare somație nr. 1380/22.04.2021 către 

administratorul social 

2 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
1034418 

 
24.05.2021 20.00 lei Solicitare informații debitor 

3 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
997781 19.05.2021 20.00 lei 

Solicitare informații debitor – Adresa-
Furnizare informații nr. 997781/19.05.2021 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de 
insolvență 

47.10 lei 

6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Iron-Made Internațional SRL, întocmirea raportului prevăzut de 
art. 97 din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 
85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


