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Nr. 132 / 20.06.2017 
Dosar nr.: 482/30/2012 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Termen: 22.06.2017 
Debitor: FERME DE SOLBECQ SRL - în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, nr. 26A, jud. Timiş 
Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, 
str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş 
 
 
Către, 
TRIBUNALUL TIMIȘ, 
 

Subscrisa, SCP MB MANAGEMENT IPURL, cu sediul în Timişoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiș, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare 
al UNPIR sub nr. RFO II 0243, CUI RO 20804476, în calitate de lichidator 
judiciar al S.C. FERME DE SOLBECQ S.R.L. înregistrată la ORC Timiș sub nr. 
J35/411/2001, CUI 13828430, în temeiul art. 21 din Legea 85/2006, 
formulăm prezentul 
 

Raport de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 21 din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul 
SC Ferme de Solbecq SRL 

 
Comuna Măureni se află în procedura de refacere integrala a planurilor 

cadastrale.  
Analiza situației privind intabularea terenurilor ne-a condus la unele 

probleme neidentificate pana acum.  
Astfel la momentul încercării de finalizare a documentației de 

intabulare au apărut următoarele probleme: 
- Parcela 142/3 tarla 169 Soșdea și parcela 202/2 tarla 150 Sosdea se 

suprapun peste terenul ADS  
- Parcela 774/1, tarla 116 deoarece are vecini parcelele 774/10 și 

774/12 s-a considerat că este greșit Contractul de Vanzare 
cumpărare și s-a solicitat îndreptarea erorii materiale. Din păcate 
eroarea este în Titlul de proprietate 29063/112/07.05.2001 pentru 

  

 
MEMBRĂ UNPIR- nr. RFO II 0243 

 
SCP MB Management IPURL 

300351 Timişoara, str. Macilor, nr. 26 
Tel.: 0256 475756, Fax: 0256 490 153 

E-mail: mbmanagementtm@gmail.com;  
www.mb.ro , Mobil: 0722 258 352 

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 

mailto:mbmanagementtm@gmail.com
http://www.mb.ro/


 
 

FERME DE SOLBECQ SRL -  în faliment,  Nr. dosar : 482/30/2012 
 

2 

care se vor face demersuri de rectificare a erorii prin înscriere în 
titlul de proprietate a numărului 774/11 în loc de 744/1. 

- Parcele 220/2, tarla 150, nu poate fi intabulată deoarece există deja 
un alt titlu intabulat pe acea parcelă. Încercăm să aflăm unde este 
eroarea pentru a fi rectificată 

- Parcela 245/1 nu se poate identifica fără număr de tarla iar 
Primăria Măureni nu a găsit încă schița de punere în posesie. 

 
Pentru reglementarea acestor probleme și intabularea terenului s-a 

contactat un alt topograf din Reșița – Enache Bogdan. 
 
Datorită acestor probleme, care, unele (exemplu suprapunerile cu ADS) 

sunt foarte greu de finalizat, lichidatorul intenționează să convoace 
adunarea creditorilor pentru a stabilii dacă există disponibilitatea acestora 
de preluare a drepturilor litigioase și închiderea procedurii. 

 
Pentru considerentele expuse, solicităm Onoratei Instanţe să ne 

acorde un termen foarte lung pentru continuarea procedurii. 
 
 
 
Lichidator judiciar, 
SCP MB Management IPURL, 
Prin Mihail Bojincă 
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