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Nr. 596/13.05.2013 
 

Dosar nr.: 4459/30/2013 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Judecător Sindic: Geta Balaban 
Termen: 19.09.2013 

Temei juridic: art. 20 alin. (1) lit. a) și art. 54 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenței 
Debitor: PANETIM PRODUCTION SRL - în insolvență, in insolvency, en procedure 

collective, cu sediul social în Timișoara, str. Martir Ioan Buteanu, nr. 2, jud. Timiș, 
J35/554/2010, CUI RO 26751966 
Administrator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, 
nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 

 

RAPORT 

întocmit de administratorul judiciar în cadrul procedurii generale de insolvență 
a debitorului PANETIM PRODUCTION SRL 

cu propunerea de prelungire a perioadei de observaţie 
 

Date de identificare a persoanei juridice 

PANETIM PRODUCTION SRL este persoană juridică română, cu 
sediul în Timișoara, str. Martir Ioan Buteanu, nr. 2, jud. Timiș. Societatea a fost 
înfiinţată în anul 2010, având nr. de înregistrare la ORC Timiş J35/554/2010 şi 
CUI RO 26751966, forma de proprietate privată (SRL), iar obiectul principal de 
activitate îl constituie „Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 

produselor proaspete de patiserie” – cod CAEN Rev. 2: 1071. 
 

Date privind asociaţii şi administratorii societăţii 
Capitalul social subscris şi vărsat este în cuantum de 2.000 lei, deţinut în 

proporţie de 85% de 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 și în proporție 
de 15% de către COMAN Floarea, cetățean român, născută la data de 
27.11.1973 în Vișeu de Sus, jud. Maramureș, domiciliată în Timișoara, str. 
Măslinului, nr. 2/A, sc. B, ap. 2, jud. Timiș, identificată cu C.I. seria TM nr. 
869147 eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 10.12.2010, CNP 
2731127244214. 

Activitatea societății este condusă de către administratorii Orlandi Stefano 
și Coman Floarea, aceștia fiind numiți pe o perioadă nelimitată, iar în exercitarea 
atribuțiilor lor, lucrează împreună.  

MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 

300351 Timişoara, str. Macilor, nr. 26 

Tel.: 0356 465 531, Fax: 0256 490 153 

e-mail: mbmanagementtm@gmail.com; www.mb.ro 

Mobil: 0722 258 352 

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
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Date privind deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de  

Legea nr. 85/2006 

Prin Încheierea nr. 785/04.04.2013 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția 
a II a Civilă, în dosarul nr. 4459/30/2013, a fost admisă cererea formulată de 
debitorul PANETIM PRODUCTION SRL şi în temeiul art. 32 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2006 s-a dispus deschiderea procedurii generale de   insolvenţă 
împotriva acestuia.  

În cadrul procedurii este desemnată în calitate de administrator judiciar 
SCP MB MANAGEMENT IPURL, cu sediul în Timișoara, str. Macilor, nr. 
26, jud. Timiș, RFO II 0243, CUI RO20804476, prin reprezentant legal d-nul 
Mihail Bojincă – practician în insolvență. 

 
Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 

După numirea noastră în calitate de administrator judiciar, prin Încheierea 
nr. 785/04.04.2013, s-au întreprins demersuri în vederea respectării prevederilor 
art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.    

Astfel, administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii în 
Registrul Comerţului, obţinând informaţi referitoare la datele de identificare a 
societăţii, asociaţi şi obiect de activitate.  

În urma acestui demers, precum și a faptului că cererea de deschidere a 
procedurii de insolvență a aparținut debitorului, la data de 16.04.2013 la sediul 
nostru s-au prezentat administratorii statutari, cărora le-a fost înmânată sub 
semnătură de primire, notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă.  

Având în vedere faptul că la data de 16.04.2013, în conformitate cu art.18 
din Legea Cadru, prin decizia asociaților debitorului, s-a hotărât numirea în 
calitate de administrator special a d-nului Orlandi Stefano, acesta conform 
prevederilor legale ne-a adus la cunoştinţă intenţia debitorului de a continua 
activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea redresării 
activităţii societăţii, potrivit art. 94 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 85/2006.  

În acest context debitorul ne-a informat că a întocmit şi depus la dosarul 
cauzei declaraţiile pe proprie răspundere prevăzute de art. 28 alin. (1) lit. e, h, j 
şi k din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Administratorul judiciar a adus la cunoştinţa administratorilor societăţii 
prevederile art. 45 alin. (1), (2) și (3) din Legea insolvenței privind 
obligativitatea înscrierii în contextul tuturor actelor și corespondenței emise, a 
mențiunilor “societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective”. 
 Totodată, debitorul a fost notificat cu privire la obligaţia de întocmi şi 
păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după 
deschiderea procedurii, astfel cum prevede art. 46 alin. (2) din Legea 85/2006. 

 În considerarea art. 4 alin. (2) din Lege s-a deschis contul unic distinct, pe 
numele debitorului, destinat să suporte toate cheltuielile aferente procedurii 
insolvenţei. 
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De asemenea, la data de 19.04.2013 s-a depus la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș, cererea în vederea publicării în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii 
insolvenţei față de debitor. 

 În vederea informării creditorilor s-a publicat anunţul de deschidere a 
procedurii de insolvenţă în ziarul de largă circulaţie “Adevărul” Ediția de Vest, 
prin care s-a adus la cunoştinţă generală faptul că a fost deschisă procedura 
insolvenţei asupra debitorului PANETIM PRODUCTION SRL.  

 
De asemenea, tot în acest scop, s-au trimis notificări privind deschiderea 

procedurii insolvenţei către Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, 
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, precum şi către băncile la care 
debitorul are deschise conturi curente. 

 Pentru a se constata dacă societatea figurează în evidenţele Primăriei 
Timișoara cu bunuri impozabile ne-am adresat acestei instituţii cu solicitarea de 
a ne comunica dacă debitorul figurează cu  terenuri, clădiri sau mijloace de 
transport şi/sau a figurat în evidenţele acesteia cu terenuri, clădiri sau mijloace 
de transport în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii.  

În acest sens, am fost informați de către Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara, prin adresa nr. E32013-001437/29.04.2013, că debitorul figurează în 
evidențele instituției doar cu un autovehicul pentru care s-a emis Decizia de 
impunere nr. 37154 din data de 01.03.2013.  
        

Urmare a faptului că în 16.04.2013 am intrat în posesia listei complete cu 
numele şi adresele creditorilor societăţii conform art. 28 alin. (1) lit. c) din 
Legea 85/2006, am notificat creditorii societății debitoare asupra deschiderii 
procedurii de insolvență. 

În considerarea intenţiei declarate a debitorului de a intra în reorganizare 
în baza unui plan de reorganizare în condiţiile art. 94 alin. (1)  lit. a) din Legea 
nr. 85/2006, şi conform art. 49 alin.(1) lit. a) din același act normativ, pe durata 
perioadei de observaţie activitatea curentă a societăţii debitoare va continua să se 
desfăşoare în baza contractelor încheiate cu diverşi parteneri sub supravegherea 
administratorului judiciar.  

 
Concluzii finale 

 
Având în vedere cele precizate anterior, ca urmare a faptului că debitorul 

şi-a manifestat intenţia de a propune un plan de reorganizare în conformitate cu 
art. 94 alin. (1) lit. a)  din Legea Cadru, a faptului că societatea debitoare a depus 
la administratorul judiciar documentele prevăzute de art. 28 alin. (1) din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei, solicităm instanţei prelungirea perioadei 
de observație din cadrul procedurii generale, timp în care administratorul 
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judiciar pe baza actelor prevăzute la art. 28 va proceda la examinarea activităţii 
societăţii pentru a putea arăta în condiţiile art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 59 alin. 
(2) şi (3), dacă există o posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii 
societăţii debitoare. 

 
Faţă de cele precizate mai sus solicităm respectuos: 
 

-  aprobarea concluziilor prezentului raport, şi pe cale de consecință 

prelungirea perioadei de observaţie din cadrul procedurii generale. 
 

 
                                                                  

 


