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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 

Nr. 507/16.04.2013  

NOTIFICARE ADMINISTRATOR 

 

 
Către,  

ORLANDI Stefano, cetățean italian, născut la data de 13.09.1952 în Treviso, Italia, 
domiciliat în Italia, San Dona di Piave, via E. Cabruna, nr. 22, cu reședința în România, 
Sânnicolau Mare, str. 16 Decembrie 1989, nr. 1, jud. Timiș, identificat cu pașaport seria Y 
091852, eliberat de autoritățile italiene la data de 20.04.2004, CNP 7520913350016, în 
calitate de administrator al PANETIM PRODUCTION SRL – în insolventă, in 

insolvency, en procedure collective, cu sediu social în Timișoara, str. Martir Ioan 
Buteanu, nr. 2, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Timiș sub nr. J35/554/2010, CUI RO 26751966. 
         Având în vedere : 
� Încheierea nr. 785 din data de 04.04.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II a 
Civilă, Judecător sindic: Geta Balaban, în dosarul nr. 4459/30/2013, prin care s-a deschis 
procedura generală de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2006, împotriva debitorului 
PANETIM PRODUCTION SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Martir Ioan Buteanu, 
nr. 2, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timiș sub nr. J35/554/2010, CUI RO 26751966, prin care este numit administrator judiciar 
SCP MB MANAGEMENT IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, nr. 26, CUI RO 
20804476,  număr de ordine în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR RFO II 0243, 
Tel.: 0356-465 531, 0722 258 352; Fax: 0256 490 153, 

Formulăm prezenta: 
NOTIFICARE 

           În temeiul art. 35 coroborat cu art. 33 alin. (4) sau (6) şi art. 28 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, vă solicităm ca, în termen de 10 zile de la 
primirea prezentei notificări, să predaţi administratorului judiciar următoarele documente: 

a) bilanţul şi copii de pe registrele contabile curente (balanţa de verificare aferentă 
bilanţurilor şi balanţa la zi); 

b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi 
băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile, pentru bunurile grevate se vor menţiona 
datele din registrele de publicitate; 

c) o listă a numelor şi a adresele creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe 
sau sub condiţie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau 
contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă; 



  
Pagină 2 

 

  

 

d) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 
120 de zile anterioare formulării cererii introductive; 

e) contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii; 
f) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu 

răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită; 
g) o declaraţie pe propria răspundere sau un certificat  de la registrul societăţilor 

agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială  se află 
domiciliul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii 
prevăzute de Legea nr.85/2006,  într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii 
introductive, însoţită de certificat de la oficiul registrului comerţului în a cărui rază 
teritorială se află sediul social. 

h) o declaraţie pe propria răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat 
din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infracţiuni 
prevăzute în Legea concurenţei nr.21/1996, în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii 
         Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon 0356 465 531. 
                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


