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Județul Argeş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MODEXIM LUX 2001 SRL, cod unic de înregistrare: 14138969 
Societatea comercială Modexim Lux 2001 SRL; cod unic de înregistrare 14138969 
Publicare raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi încasare creanţe pe perioada 01.04.2018-11.04.2019 

Număr:170; data emiterii:16.04.2019 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 269/1259/2010, Tribunalul Specializat Argeş, Judecător sindic Costinel Stăiculescu. 
2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul I.C. Brătianu, nr. 7, mun. Piteşti, jud. Argeş, telefon 0248/610303, programul 
arhivei/registraturii instanţei 08, 30-12, 30. 
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3.1. Debitor: SC Modexim Lux 2001 SRL, cod de identificare fiscală 14138969, cu sediul în Piteşti, piaţa Vasile Milea 
– Complex Mobilux, nr. 2, bl. Centru Vest, parter, jud. Argeş, număr de ordine ORC J03/465/2001. 
3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat. 
4.Creditori: Neacşu Rada, România; DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş, Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, jud. Argeş; 
Primăria Mun. Piteşti, Piteşti, str. Victoriei, nr. 24, jud. Argeş; Administraţia Fondului pentru Mediu, Bucureşti, Splaiul 
Independenţei, nr. 294, sector 6, CUI 14715650; Bank Leumi România SA, Piteşti, str. Craiovei, bl. E3B, sc. C, parter, 
jud. Argeş; SC Mystic Eurimpex SRL, Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 1, ap. 2, cam. 2-3, sector 5; SC RER 
Ecologic Service Bucureşti REBU SA, Bucureşti, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 35, sector 5; SC Netbridge Services 
SRL, Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, bl. Office Building, birou nr. 2, tronson AB, et. 2, sector 2; Dumitru 
Veta, Constanţa, str. Ştefan cel Mare, nr. 84, jud. Constanţa; SC Apă Canal 2000 SA, Piteşti, Bd. I.C. Brătianu, nr. 24A, 
jud. Argeş; SC Cotton Mill Accesorii SRL, Buzău, str. Bazalt, nr. 15, jud. Buzău; Societatea Cooperativă 
Meşteşugărească ARTIM, Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 105, bl. 24B, parter, sector 1; SC Fares Trading Impex SRL, 
Bucureşti, str. Gabroveni, nr. 16, sector 3; SC Mega Serv 2000 SRL, Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp Z, parter, 
sector 6; SC Şoimul Comtrans SRL, Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 128, bl. P35, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 5; SC 
Milano Textil SRL, Bucureşti, Şos. Vergului, nr. 65, bl. 17, parter, sector 2; SC Salubritate 2000 SA, Piteşti, str. Târgul 
din Vale, nr. 25, jud. Argeş; SC Global Textile Center SRL, Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. 
Harghita; SC Mantero Comimpex SRL, Bucureşti, str. Cicoarei, nr. 5-13, corp birouri, camera 1, sector 3; SC Polaris M 
Holding SRL, Constanţa, str. Spiru Haret, nr. 2A, jud. Constanţa; SC CEZ Vânzare SA, Craiova, str. Brestei, nr. 2, jud. 
Dolj; SC Metachim SA, Constanţa, Şos. Mangaliei, nr. 74, jud. Constanţa. 
5.Lichidator judiciar: Lichidări Info Consult SPRL, cod de identificare fiscală 15992861, cu sediul în Câmpulung, str. 
N. Iorga, nr. 21, bl. A40, ap. 10, jud. Argeş, număr înregistrare UNPIR RFO II- 0212, tel. 0744/772618, fax 
0248/512101, e-mail gheorghe.banu@gmail.com, reprezentată de Banu Gheorghe. 
6.Subscrisa Lichidări Info Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Modexim Lux 2001 SRL, 
conform sentinţei comerciale nr. 1080/F/28.06.2011 pronunţată de Tribunalul Comercial Argeş (ulterior Tribunalul 
Specializat Argeş) în dosarul nr. 269/1259/2010, în temeiul art. 24 şi art. 122 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 publică 
„Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi încasare creanţe pe perioada 01.04.2018-11.04.2019”. 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi încasare creanţe  
pentru debitorul SC Modexim Lux 2001 SRL 

1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: Aşa cum am amintit în rapoartele precedente, adunarea creditorilor 
din data de 18.10.2011 a aprobat ca modalitate de vânzare a bunurilor mobile deţinute de SC Modexim Lux 2001 SRL 
licitaţie publică deschisă cu strigare în conformitate cu prevederile art. 116 şi 117 din Legea nr. 85/2006. Au fost 
organizate mai multe licitaţii. 
La licitaţia din data de 14.12.2018 au fost valorificate următoarele bunuri: 
- Calculatoare electronice şi echipamente periferice, la preţul de 800, 00 lei, scutit TVA, adjudecatar fiind dna. Stan 
Anişoara. Preţul a fost încasat. 
- Autoturism Peugeot 407-55, B51UYE, nr. identificare VF36DRHRH2146253, an fabricaţie 2006, culoare negru, la 
preţul de 8.460, 00 lei, scutit TVA, adjudecatar fiind dna. Stan Anişoara. Preţul a fost încasat. 
Prezentăm în tabelul următor încasările realizate în perioada de raportare:                                                [Lei] 
 Încasări din lichidarea de bunuri ale debitoarei, inclusiv TVA  9.260, 00 
 Încasări din recuperare de creanţe 2.613, 75 
 Încasări din sume avansate de lichidatorul judiciar 0, 01 
 Încasări din dobânzi în contul lichidării şi alte venituri financiare 25, 18 
 Total încasări 11.898, 94 
2. Menţiuni privind plata creanţelor către creditori şi cheltuielile efectuate pentru perioada de raportare, plăţi prevăzute 
de art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei : 
Plăţile şi cheltuielile aferente procedurii, prevăzute de art.123 pct.1 din Legea nr. 85/2006, pentru perioada de raportare 
sunt prezentate mai jos: 
                                                                                                                                                                [Lei] 
1 Comisioane bancare 142, 79 
2 Plăţi privind cheltuielile poștale 56, 01 
3 Plăţi privind publicitatea 215, 58 
4 Plată către UNPIR (2%) 397, 80 
5 Plată TVA aferentă bunurilor vândute 1.043, 40 
6 Plăţi onorariu lichidator judiciar 35.700, 00 
7 Plată creanţe salariale 4.101, 00 
 Total plăţi şi cheltuieli  41.656, 58 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar: Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada de raportate 
este în sumă de (12 luni*1.500 lei/lună)*1, 19 = 21.420, 00 lei. Onorariul cuvenit lichidatorului judiciar pentru 
perioadele precedente a fost în sumă de 139.230, 00 lei, din care a fost plătită suma de 59.500, 00 lei. Aşadar onorariul 
de plată către lichidatorul judiciar la data de 04.04.2019 este în sumă de 139.230, 00 lei + 21.420, 00 lei – 59.500, 00 lei 
= 101.150, 00 lei 
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4. Propuneri plăţi: Soldul în contul SC Modexim Lux 2001 SRL la data de 31.03.2018 a fost în sumă de 41.670, 86 lei, 
totalul încasărilor pe perioada de raportare a fost în sumă de 11.898, 94 lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 
41.656, 58 lei, astfel că la data de 04.04.2019 societatea debitoare are un sold disponibil în sumă de 11.913, 22 lei; din 
această sumă propunem efectuarea următoarelor plăţi: 237, 48 lei ((9.260, 00+2.613, 75)*2%) plată către UNPIR 2% 
din vânzări şi recuperare creanţe; 11.500, 00 lei onorariu parţial lichidator judiciar; totalul plăţilor propuse este în sumă 
de 11.737, 48 lei. Restul sumei de 175, 74 lei va fi utilizată pentru plata altor cheltuieli ale procedurii şi pentru 
închiderea contului. 

Lichidator judiciar: Lichidări Info Consult SPRL prin Banu Gheorghe. 
 

2. Societatea TOTAL ELECTRIC SERVICES SRL, cod unic de înregistrare: 15964292 
Tribunalul Specializat Argeş 
Piteşti, Bd. I. C. Brătianu nr. 7, jud. Argeş  
Dosar nr. 716/1259/2014/a3 

Comunicare sentinţa nr. 336/03.04.2019 
Emisă la 16.04.2019 

Către, 
Reclamant 
C.I.I. Valentina Violeta Topor, cu sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 55, sector 2, în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului Total Electric Services SRL, cu sediul în Piteşti, str. Găvana, bl. A29, sc. C, et. 1, ap. 5, jud. 
Argeş, J3/1627/2003, CUI 15964292, CUI 21450636 
Pârât 
Stan Gabriel Nicolae, cu domiciliul în Piteşti, Aleea Eftimie Antonescu nr. 1, bl. A29, sc. C, ap. 5, jud. Argeş  
Se comunică alăturat sentinţa nr. 336/03.04.2019, pronunţată în dosarul nr. 716/1259/2014/a3 de Tribunalul Specializat 
Argeş, privind pe debitorul Total Electric Services SRL, cu sediul în Piteşti, str. Găvana, bl. A29, sc. C, et. 1, ap. 5, jud. 
Argeş, J3/1627/2003, CUI 15964292, CUI 21450636. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
Cod ECLI    ECLI:RO:TBSAR:2019:012.000336 
Operator de date cu caracter personal  4263 
România 
Tribunalul Specializat Argeş 
Dosar nr. 716/1259/2014/a3 

Sentinţa nr. 336 
Şedinţa publică din data de 03 aprilie 2019  

Instanţa constituită din: 
Preşedinte: Ungureanu Mihaela, judecător sindic 

Grefier: Galbenu Diana Ionela 
Pe rol, pronunţarea asupra cauzei privind pe reclamantul C.I.I. Valentina Violeta Topor, cu sediul în Bucureşti, str. 
Mihai Eminescu nr. 55, sector 2, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Total Electric Services SRL, cu sediul în 
Piteşti, str. Găvana, bl. A29, sc. C, et. 1, ap. 5, jud. Argeş, J3/1627/2003, CUI 15964292, în contradictoriu cu pârâtul 
Stan Gabriel Nicolae, cu domiciliul în Piteşti, Aleea Eftimie Antonescu nr. 1, bl. A29, sc. C, ap. 5, jud. Argeş, CNP 
1671106296194, având ca obiect atragerea răspunderii administratorului debitorului. 
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 27.03.2019, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de 
şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când instanţa, având nevoie de timp pentru a 
delibera, a amânat pronunţarea pentru azi, 03.04.2019. 
După deliberare,  

Judecătorul sindic, 
Asupra cauzei de faţă, constată: 
Sub nr. 716/1259/2014/a3 la data de 10 ianuarie 2017 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş cererea 
formulată de reclamantul C.I.I. Valentina Violeta Topor, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Total Electric 
Services SRL, privind antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtului Stan Gabriel Nicolae, în calitate de administrator 
statutar al debitoarei, prin care s-a solicitat obligarea pârâtului la suportarea datoriilor societăţii în cuantum de 
840.992,41 lei. 
În motivare, reclamantul a arătat, în esenţă, că, potrivit raportului de expertiză privind cauzele insolvenţei, starea de 
insolvenţă a fost generată de următoarele cauze: managementul defectuos al societăţii, vânzarea mijloacelor de 
producţie şi concedierea personalului înainte de declararea stării de insolvenţă (în decembrie 2013 societatea şi-a 
înstrăinat bunurile mobile – LCD TV 81 cm, două invertoare sudură, centrală termică, ciocan rotopercutor, robot, 
calculator Dell, 3 laptopuri şi un notebook, echipament de sudare – la un preţ total de 19.622,14 lei; în luna decembrie 
2013 societatea a concediat tot personalul productiv), utilizarea avansurilor de la clienţi în alte scopuri (nu rezultă 
destinaţia dată sumelor încasate cu titlul de avans din contractul cu Oto Avtovaz), prejudiciind derularea contractelor, 
vânzarea unor bunuri ale societăţii şi neînregistrarea sumelor încasate în contabilitate. Reclamantul a susţinut că pârâtul 
a contribuit la crearea stării de insolvenţă a societăţii, săvârşind faptele prev. de art. 169 lit. a (a încasat avansuri pentru 
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realizarea unui proiect şi a achiziţionării de materiale fără a le achita, folosind fondurile atrase în alte scopuri; a vândut 
în 2013 componente ale liniei robotizate pentru vopsire tamburi frână achiziţionate în vederea realizării contractului cu 
OTO AVTOVAZ, a înstrăinat ca fier vechi piese şi componente noi, fără documente justificative, sumele încasate nu au 
fost înregistrate în contabilitate), lit. d (din contabilitate nu rezultă care este destinaţia dată sumelor încasate ca avans 
plătit de partenerul rus de afaceri; a solicitat eronat o rambursare TVA, nu a predat bilanţul contabil aferent lunii 
decembrie 2012 şi nici declaraţiile fiscale aferente lunilor august, septembrie şi octombrie 2014; nu a operat în 
contabilitate transferul dreptului de proprietate şi destinaţia banilor încasaţi), lit. e (a încasat banii cu titlu de preţ al 
componentelor ale liniei robotizate pentru vopsire tamburi frână şi nu a evidenţiat în contabilitate această operaţiune), 
lit. h (în luna decembrie 2013 a concediat toţi angajaţii şi a înstrăinat toate mijloacele de producţie, fapt care a condus la 
imposibilitatea onorării contractului încheiat cu partenerul rus, acţiuni care au condus în mod direct la aducerea 
societăţii în stare de insolvenţă). În drept, s-au invocat disp. art. 169 lit. a, d, e şi h din Legea nr. 85/2014, iar ca probe, 
înscrisurile.  
O dată cu cererea, reclamantul nu a depus la dosar şi înscrisuri. 
La data de 26 ianuarie 2017 s-au înregistrat la dosar înscrisuri depuse de reclamant (tabel preliminar de creanţe, proces-
verbal predare documente contabile, raport de expertiză privind cauzele insolvenţei debitoarei întocmit de expertul 
contabil Samuil Cristea Botorcu, încheiere). 
La data de 2 februarie 2017 s-a înregistrat la dosar întâmpinarea formulată de pârâtul Stan Gabriel Nicolae, prin care s-a 
solicitat respingerea ca nefondată a acţiunii. Pârâtul a susţinut că nu sunt întrunite cerinţele legii pentru angajarea 
răspunderii sale patrimoniale. Pârâtul a arătat că iniţial a fost desemnat un alt lichidator judiciar, căruia debitoarea i-a 
predat actele contabile solicitate expres de acesta, iar noului lichidator i-a predat întreaga evidenţă contabilă aflată în 
posesia debitoarei la acea dată. A mai detaliat derularea contractului cu partenerul rus, susţinând că toate operaţiunile 
contabile se regăsesc în evidenţa contabilă a debitoarei. Despre vânzarea celor două autoturisme de către ANAF, a 
menţionat că a fost intempestivă şi nu a avut posibilitatea să o influenţeze. Despre vânzarea bunurilor mobile invocate 
de lichidatorul judiciar, pârâtul a arătat că bunurile există în materialitatea lor, nu există factură de vânzare, nu există 
preţ încasat pentru aceste bunuri. Pârâtul a precizat că, datorită dificultăţilor financiare, societatea a fost nevoită să 
treacă tot personalul în perioada 1.10.2013 – 31.12.2013 în şomaj tehnic, cu plata a 75% din salariile iniţiale. A mai 
precizat că domeniul principal de activitate a cuprins întocmirea proiectelor de automatizare, crearea unor softuri, etc. şi 
nesemnificativ activitatea de producţie. A mai menţionat că nu au fost vândute în anul 2013 componentele liniei 
robotizate pentru vopsire tamburi frână, ci unii furnizori şi-au retras echipamentele, iar alte componente au rămas în 
custodia debitoarei. Despre sumele încasate cu titlu de avans, a precizat că partenerul rus nu a plătit niciodată facturile 
emise în anul 2012, plata sumei de 93.000 euro realizându-se în luna mai 2013, sumă din care: BCR şi-a preluat suma 
de 22.044 euro aferentă liniei de credit, ulterior anumite sume fiind preluate de către ANAF până la 65.000 euro, iar din 
diferenţă au fost plătite salariile restante, chirii restante aferente spaţiului deţinut şi alte cheltuieli mărunte, circuitul 
sumei de 93.000 euro regăsindu-se în extrasele de cont şi evidenţele contabile ale societăţii. Despre suma de 109.128 lei 
încasată de ANAF conform inspecţiei fiscale, s-a arătat că a fost calculată ca TVA aferent sumelor datorate de Euroaps 
SRL şi nu a fost plătită din sumele încasate în baza proiectului încheiat cu partenerul rus, neputând fi asimilată unui 
management defectuos sau ca fiind generatoarea stării de insolvenţă. Pârâtul a susţinut că nu a săvârşit niciuna dintre 
faptele imputate, precizând că a predat toate documentele contabile lichidatorilor judiciari. În drept, s-au invocat disp. 
Legii nr. 85/2014, iar ca probe, înscrisurile şi expertiza contabilă.  
O dată cu întâmpinarea, pârâtul a depus şi înscrisuri (proces-verbal, aviz şi raport de inspecţie fiscală, situaţie financiară 
anuală 2012, bilanţ prescurtat 2012, contul de profit şi pierdere 31.12.2012 şi anexe, balanţă de verificare decembrie 
2012, situaţie financiară anuală 2013, bilanţ prescurtat 2013, contul de profit şi pierdere 31.12.2013 şi anexe, balanţă de 
verificare decembrie 2013, contract cu JSC Avtovaz şi anexe, facturi, decizie privind prelungirea întreruperii temporare 
a activităţii a unor posturi de lucru şi prelungirea suspendării contractelor individuale de muncă ale salariaţilor ce le 
ocupă, raport per salariat, proces-verbal, contract de vânzare-cumpărare, extras de cont, etc.). 
S-a administrat proba cu înscrisuri (părţile au mai depus la dosar înscrisuri în cursul judecăţii), proba cu interogatoriul 
pârâtului (în şedinţa de judecată din 29 mai 2017) şi proba cu expertiză în specialitatea contabilitate (raportul de 
expertiză întocmit de experta Margarit Claudia Elena a fost înregistrat la dosar la data de 16 martie 2018, raportul de 
expertiză întocmit de expertul Stanescu Gheorghe a fost înregistrat la dosar la data de 14 iunie 2018 – vol. III – XII din 
dosar, răspunsul la obiecţiuni întocmit de expertul Stanescu Gheorghe a fost înregistrat la dosar la data de 8 noiembrie 
2018).  
Examinând cererea şi actele dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele: 
Prin încheierea din 12 ianuarie 2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 716/1259/2014, în 
temeiul art. 71 alin. 1 teza a I-a raportat la art. 38 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2014, s-a admis cererea formulată de 
debitoarea Total Electric Services SRL, cu sediul în Piteşti, str. Gavana, bl. A29, sc. C, et. 1, ap. 5, jud. Argeş, 
J3/1627/2003, CUI 15964292 – prin reprezentant, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în forma simplificată, a 
debitoarei Total Electric Services SRL, în temeiul art. 145 alin. 2 din lege, s-a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi 
ridicarea dreptului de administrare al acesteia, iar în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d) din lege, a fost desemnat în calitate de 
lichidator judiciar provizoriu CII Gorgoi Stelian, cu sediul în Ştefăneşti, str. Coasta Câmpului, nr.87, jud. Argeş care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie lunară de 500 lei, plătită din averea debitoarei. În lipsa 
disponibilităţilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu 
prevederile art. 37 alin. 4 din OUG nr. 86/2006, pe baza unui buget previzionat. 
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Prin această hotărâre s-a stabilit că lichidatorul judiciar provizoriu va întocmi până la 23.02.2015, raportul asupra 
cauzelor şi împrejurărilor ajungerii debitoarei în stare de insolvenţă, conform art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Prin încheierea din 7 septembrie 2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 716/1259/2014, 
judecătorul sindic a constatat că, creditorul Kuka Robotics este creditor majoritar şi are îndreptăţirea să desemneze în 
cauză lichidatorul judiciar, că acest creditor a îndeplinit în procedura prevăzută de lege în desemnarea lichidatorului 
judiciar, şi a numit în cauză drept lichidator judiciar definitiv pe practicianul în insolvenţă Topor Valentina, cu sediul în 
Bucureşti, str. Maria Rosetti nr. 7-9, ap. 21, sector 2. 
În susţinerea acţiunii de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar al debitoarei, lichidatorul 
judiciar a invocat şi a depus raportul privind cauzele insolvenţei debitoarei Total Electric Services SRL” întocmit de 
expert contabil Cristea Botorcu Samuil-Gheorghe, în care se concluzionează că starea de insolvenţă a societăţii a fost 
provocată de: managementul defectuos al conducerii societăţii, vânzarea mijloacelor de producţie şi concedierea 
personalului înainte de declararea stării de insolvenţă, utilizarea avansurilor de la clienţi în alte scopuri, prejudiciind 
derularea contractelor, vânzarea unor bunuri ale societăţii şi neînregistrarea sumelor încasate în contabilitate, refuzul de 
a pune la dispoziţia lichidatorului a tuturor documentelor societăţii”. 
La dosarul cauzei, lichidatorul judiciar nu a depus raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, raport ce trebuia întocmit conform disp. 
art. 97 din Legea nr. 85/2014, deşi legea prevede că lichidatorul judiciar, în cazul procedurii simplificate, va întocmi şi 
va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, un astfel de raport. Această obligaţie nu numai 
că este stabilită de lege în sarcina lichidatorului judiciar, dar, şi în procedura insolvenţei împotriva debitoarei s-a dispus 
în mod expres de către judecătorul sindic ca lichidatorul judiciar să întocmească şi să depună la dosar 
raportul/completarea la raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu 
menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă (încheierile din 21 septembrie 2015, 8 februarie 2016, 18 aprilie 
2016, 13 iunie 2016 pronunţate de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 716/1259/2014). 
Potrivit informaţiilor rezultate din verificarea Buletinului procedurilor de insolvenţă, lichidatorul judiciar a publicat 
doar un anunţ privind depunerea raportului privind cauzele insolvenţei” nr. 90/19.09.2016, publicat în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă nr. 16946/21.09.2019, în care se menţionează din oficiu anunţă depunerea în dosar nr. 
716/1259/2014, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, a raportului privind cauzele insolvenţei, raport întocmit 
conform deciziei Adunării Creditorilor de către expert contabil Samuil Cristea Botorcu”.  
Raportul privind cauzele insolvenţei debitoarei Total Electric Services SRL întocmit de expert contabil Cristea Botorcu 
Samuil-Gheorghe a fost depus în dosarul nr. 716/1259/2014 la data de 19 septembrie 2016. 
În raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la intrarea debitoarei Total Electric Services SRL în 
insolvenţă, întocmit de lichidatorul judiciar C.I.I. Gorgoi Stelian, depus la dosarul nr. 716/1259/2014 la data de 3 aprilie 
2015, nepublicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă, s-a concluzionat: societatea debitoare deţine bunuri 
patrimoniale în conformitate cu bilanţul contabil la 31.12.2013 mijloace fixe 105.686 lei şi mijloace circulante 
1.020.711 lei, nu s-a identificat persoane concrete sau fapte concrete ale unor persoane care să poată fi acuzate de 
aducerea debitorului în stare de insolvenţă.  
Potrivit disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, în raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
insolvenţei debitorului, se menţionează persoanele cărora le-ar fi imputabilă. Se apreciază că, indiferent de ipoteza în 
care debitorul se află, raportul va conţine în mod obligatoriu: indicarea cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
insolvenţei debitorului – fie că acestea sunt obiective şi nu implică vreo culpă a unei persoane implicate în conducerea 
activităţii debitorului, fie că există o culpă la nivelul conducerii debitorului sau a altor persoane ce şi-au desfăşurat 
activitatea în cadrul respectivei entităţi debitoare, caz în care, cea mai mare importanţă o are indicarea faptelor care se 
încadrează în categoria celor reglementate de art. 169 din lege, de natură a conduce la atragerea răspunderii persoanelor 
vinovate pentru starea de insolvenţă a debitorului; indicarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă starea de insolvenţă – 
cu toate ca raportul ar putea indica drept cauze ale insolvenţei fapte de orice natură, incluzând, spre exemplu, şi un 
manager cu performanţe mai slabe, interesează, în special, pentru respectivul raport indicarea persoanelor care au cauzat 
starea de insolvenţă prin fapte reglementate de prevederile speciale ale art. 169 din lege. 
Referitor la debitoare, nu există publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nici un raport asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. De 
asemenea, nu există publicat nici tabelul definitiv de creanţe, tabel care nu există depus nici în dosarul nr. 
716/1259/2014. 
Conform tabelului preliminar suplimentar de creanţe împotriva debitoarei Total Electric Services SRL, întocmit de 
lichidatorul judiciar C.I.I. Gorgoi Stelian, depus în dosarul nr. 716/1259/2014 la data de 30 martie 2015, nepublicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă, masa credală este compusă din: creanţă chirografară în cuantum de 455.045 lei 
(creditoare Kuka Robotics Ipari). 
Conform tabelului preliminar de creanţe împotriva debitoarei Total Electric Services SRL, întocmit de lichidatorul 
judiciar C.I.I. Gorgoi Stelian, depus în dosarul nr. 716/1259/2014 la data de 15 mai 2015, nepublicat în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă, masa credală este compusă din: creanţă garantată în cuantum de 72.283 lei (creditoare 
DGRFP Argeş); creanţă bancară în cuantum de 97.241,07 lei (creditoare Bancpost). 
Conform tabelului preliminar suplimentar nr. 2 de creanţe împotriva debitoarei Total Electric Services SRL, întocmit de 
lichidatorul judiciar C.I.I. Valentina Topor, depus în dosarul nr. 716/1259/2014 la data de 8 februarie 2016, publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 2649/8.02.2016, masa credală este compusă din: creanţă chirografară în 
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cuantum de 198.404,96 lei (creditoare Adidan Nickel SRL ); creanţă chirografară în cuantum de 18.018,38 lei 
(creditoare Pitser SRL ). 
Din informaţiile furnizate de ONRC sub nr. 40693/3.10.2014 în dosarul nr. 716/1259/2014, rezultă că în societatea 
debitoare Total Electric Services SRL, care are ca obiect de activitate principal cod CAEN 2562 – Operaţiuni de 
mecanică generală, pârâtul Stan Gabriel Nicolae are calitatea de asociat unic şi administrator statutar, de la înfiinţarea 
societăţii şi până la data deschiderii procedurii de insolvenţă. 
Art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 prevede că la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, 
judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de 
insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii 
organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la 
starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: lit. a) au folosit bunurile sau creditele persoanei 
juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; lit. d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele 
documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, precum şi că în cazul nepredării 
documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate 
între faptă şi prejudiciu se prezumă, iar prezumţia este relativă; lit. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul 
persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; lit. h) orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit 
la starea de insolvenţă a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu. 
În cererea de angajare a răspunderii formulată de reclamantul C.I.I. Valentina Violeta Topor, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei Total Electric Services SRL, privind antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtului Stan Gabriel 
Nicolae, în calitate de administrator statutar al debitoarei, reclamantul a invocat disp. art. 169 alin. 1 lit. a, lit. d, lit. e şi 
lit. h din Legea nr. 85/2014, iar ca motive de fapt următoarele aspecte: a încasat avansuri pentru realizarea unui proiect 
şi a achiziţionării de materiale fără a le achita, folosind fondurile atrase în alte scopuri; a vândut în 2013 componente ale 
liniei robotizate pentru vopsire tamburi frână achiziţionate în vederea realizării contractului cu OTO Avtovaz, a 
înstrăinat ca fier vechi piese şi componente noi, fără documente justificative, sumele încasate nu au fost înregistrate în 
contabilitate), din contabilitate nu rezultă care este destinaţia dată sumelor încasate ca avans plătit de partenerul rus de 
afaceri; a solicitat eronat o rambursare TVA, nu a predat bilanţul contabil aferent lunii decembrie 2012 şi nici 
declaraţiile fiscale aferente lunilor august, septembrie şi octombrie 2014; nu a operat în contabilitate transferul dreptului 
de proprietate şi destinaţia banilor încasaţi, a încasat banii cu titlu de preţ al componentelor ale liniei robotizate pentru 
vopsire tamburi frână şi nu a evidenţiat în contabilitate această operaţiune), în luna decembrie 2013 a concediat toţi 
angajaţii şi a înstrăinat toate mijloacele de producţie, fapt care a condus la imposibilitatea onorării contractului încheiat 
cu partenerul rus, acţiuni care au condus în mod direct la aducerea societăţii în stare de insolvenţă. 
În cursul judecăţii cauzei de faţă, pârâtul a predat atât înscrisuri din evidenţa financiar-contabilă a societăţii debitoare, 
precizând că ţinerea contabilităţii societăţii a fost realizată de un contabil autorizat, cât şi bunuri, despre care a precizat 
că au rămas în patrimoniul debitoarei şi în custodia lui dar şi a altor persoane, deşi se întocmiseră acte de înstrăinare, 
fără facturi fiscale şi evidenţiere în contabilitate.  
De asemenea, o dată cu raportul de expertiză în specialitatea contabilitate, expertul a depus la dosar toate înscrisurile 
avute în vedere şi analizate în cadrul expertizei, puse la dispoziţie de către pârât (înscrisuri care formează volumele III – 
XIII ale dosarului asociat).  
Raportat la toate aceste înscrisuri, respectiv documente din evidenţa financiar-contabilă a societăţii debitoare, pârâtul a 
susţinut că rezultă aspecte referitoare la bunurile societăţii debitoare invocate de lichidatorul judiciar, bunuri care au fost 
predate în cursul judecăţii, fiind deja evaluate în vederea valorificării în procedura insolvenţei ce face obiectul dosarului 
nr. 716/1259/2014, iar pentru componentele liniei robotizate pentru vopsire tamburi frână, care nu reprezintă bun 
achiziţionat de societatea debitoare ci produs al activităţii acesteia, a justificat lipsa acestora din patrimoniul debitoarei. 
Aspectele de fapt invocate de lichidatorul judiciar, referitoare la pârât, care, în calitate de administrator statutar al 
societăţii debitoare, a folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane, 
a ţinut o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ţinut contabilitatea în conformitate 
cu legea, în cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, 
cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu prezumându-se, prezumţia fiind relativă, a deturnat sau a ascuns o 
parte din activul persoanei juridice ori a mărit în mod fictiv pasivul acesteia, sau printr-o orice altă faptă săvârşită cu 
intenţie, a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, nu au reieşit din înscrisurile depuse la dosar coroborate cu 
proba cu interogatoriul pârâtului şi cu proba cu expertiză tehnică în specialitatea contabilitate, precum şi cu prezumţiile 
simple care operează în cauză, conform disp. art. 327 rap. la art. 329 Cod procedură civilă, probele coroborate 
infirmând ipoteza că pârâtul este vinovat pentru aducerea societăţii în stare de insolvenţă, deoarece a săvârşit faptele 
imputate, respectiv cele prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. a, lit. d, lit. e şi lit. h din Legea nr. 85/2014. 
Prin fapta ilicită, ca element al răspunderii civile delictuale, se înţelege orice acţiune sau inacţiune prin care, încălcându-
se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv sau chiar interesului ce aparţine unei persoane. 
Referitor la fapta prev. de art. 169 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014 imputată pârâtului, aceasta este o faptă pozitivă, 
constând în folosirea bunurile persoanei juridice în folosul propriu, faptă care are un caracter ilicit, constând în 
încălcarea obligaţiilor legale instituite de Legea nr. 31/1991 în sarcina administratorului statutar/administratorului de 
fapt al societăţii. În interpretarea disp. art. 169 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, folosirea bunurilor sau creditelor 
persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane poate fi realizată şi sub forma nepredării bunurilor 
care figurau în ultima situaţie financiară depusă anterior cererii de deschidere a procedurii, bunuri care deşi se regăsesc 
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scriptic în evidenţa financiar-contabilă, nu au fost predate de către administratorul statutar şi nu au putut fi identificate 
în gestiunea firmei, precum şi a nerecuperării unor datorii de la parteneri de afaceri până la data deschiderii procedurii 
insolvenţei, organele de conducere rămânând în pasivitate, astfel că bunurile persoanei juridice au fost folosite în 
interesul persoanelor în favoarea cărora a fost lăsat să curgă termenul de prescripţie şi împotriva cărora nu se mai poate 
solicita recuperarea. 
În cazul de faţă, s-a invocat împrejurarea că pârâtul a încasat avansuri pentru realizarea unui proiect şi a achiziţionării 
de materiale fără a le achita, folosind fondurile atrase în alte scopuri, a vândut în anul 2013 piese şi componente noi ale 
liniei robotizate pentru vopsire tamburi frână, achiziţionate în vederea realizării contractului cu OSO Avtovaz, ca fier 
vechi, fără documente justificative, iar sumele încasate nu le-a înregistrat în contabilitatea societăţii.  
Despre sumele încasate ca avans de la partenerul rus, concluziile raportului de expertiză în specialitatea contabilitate 
întocmit de expertul Stănescu Gheorghe au fost în sensul că aceste sume au fost folosite pentru derularea contractului cu 
partenerul rus si nu s-a constatat că aceste sume ar fi fost ridicate de către administratorul debitoarei, pentru interes 
propriu. 
Referitor la înstrăinarea componentelor noi ale liniei robotizate pentru vopsire tamburi frână, concluziile raportului de 
expertiză în specialitatea contabilitate întocmit de expertul Stănescu Gheorghe au fost în sensul că pentru limitarea 
costurilor suplimentare şi pentru eliberarea atelierului de producţie închiriat, debitoarea a iniţiat discuţii cu principalii 
furnizori pentru returnarea echipamentelor livrate. Echipamentele care nu au putut fi returnate, în principal subansamble 
şi componente livrate de Adidani SRL Mărăcineni, se află în custodia TES SRL, în stare de conservare, la dispoziţia 
lichidatorului. Structurile metalice din componenta liniei de vopsire pentru care nu au putut fi găsite utilizări care să 
permită revânzarea au fost debitate şi valorificate ca fier vechi, pentru a putea elibera spaţiul închiriat în care s-au 
desfăşurat activităţile de montaj. Nu s-au constatat sume de bani ridicate din societate, cu orice titlu, de către 
administratorul-asociat Stan Gabriel Nicolae şi de către persoane afiliate acestuia în 3 ani anteriori datei de deschidere a 
procedurii. Nu s-au constatat transferuri patrimoniale de bunuri realizate către administratorul-asociat Stan Gabriel 
Nicolae şi/sau persoane fizice/juridice afiliate acestuia.  
Lichidatorul judiciar nu a invocat în concret în ce fel a folosit pârâtul bunurile societăţii în folosul propriu, condiţie 
esenţială pentru conturarea faptei prev. de art. 169 lit. a din Legea nr. 85/2014, dar, din analiza documentelor financiar-
contabile ale societăţii, aşa cum a reţinut expertul contabil desemnat în cauză, a rezultat că administratorul statutar al 
debitoarei nu a folosit bunurile societăţii în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. 
Referitor la fapta prev. de art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 imputată pârâtului, se reţine că este vorba despre o 
faptă negativă, constând în neîndeplinirea unei obligaţii legale, faptă care are un caracter ilicit, sancţionată atât de Legea 
nr. 31/1991 (art. 73 alin. 1 lit. c şi e prevede că administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru: c) 
existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul 
constitutiv le impun), cât şi de Legea nr. 82/1991 (art. 1 prevede că societăţile comerciale, societăţile/companiile 
naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane 
juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi), faptă care nu a fost 
probată în nici un fel de lichidatorul judiciar.  
În cazul de faţă, pârâtul era cel care avea obligaţia legală a ţinerii contabilităţii şi persoana răspunzătoare faţă de 
societate pentru existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere, potrivit art. 73 din Legea nr. 31/1991 şi a art. 10 
din Legea nr. 82/1991. Dispoziţiile art. 10 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 prevăd că răspunderea pentru aplicarea 
necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane 
împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine, iar în cazul în care contabilitatea 
este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, 
membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea 
contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale. 
Pârâtul a invocat existenţa unui contabil, în baza unui contract, şi a dovedit întrunirea condiţiilor expres prevăzute de 
lege, pentru a putea opera exonerarea sa de răspundere, respectiv că în cazul debitoarei contabilitatea a fost condusă de 
un contabil autorizat, Culina Anca – PFA, iar această persoană era autorizată potrivit legii, membru al Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.  
Se reţine că predarea evidenţei contabile este necesară pentru analiza situaţiei societăţii debitoare aflată în procedura 
insolvenţei, legea prevăzând termene pentru aceasta, iar depunerea de înscrisuri în dosarul având ca obiect atragerea 
răspunderii patrimoniale a administratorului statutar nu dovedeşte respectarea obligaţiilor legale (înscrisuri care 
însumează sute de pagini, dosarul asociat ajungând să conţină XIV volume, din care 10 volume cu înscrisuri 
reprezentând documente financiar-contabile ale societăţii debitoare).  
Pe de altă parte, în aceste condiţii, nu poate fi reţinută incidenţa faptei prev. de art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 
85/2014, ca o consecinţă a prezumţiei instituită de lege în ipoteza nepredării documentelor contabile către lichidatorul 
judiciar, astfel că trebuie analizată şi dovedită fapta constând în aceea că administratorul statutar a ţinut o contabilitate 
fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. 
În legătură cu fapta prev. de art. 169 lit. d din Legea nr. 85/2014, proba cu expertiză tehnică contabilă este relevantă.  
Potrivit înscrisurilor depuse de părţi la dosar, susţinerilor acestora şi obiectivelor stabilite, expertul contabil Stănescu 
Gheorghe a analizat toată activitatea societăţii debitoare, toate aspectele invocate de lichidatorul judiciar în cererea de 
chemare în judecată, şi a concluzionat în raportul de expertiză întocmit în cauză următoarele:  
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- din sumele încasate de la partenerul rus, respectiv suma totală de 93.000 euro, nu s-au efectuat plăţi direct din contul 
debitoarei în insolvenţă către creditori, ca urmare a popririlor făcute de aceştia a conturilor debitoarei; această sumă nu a 
fost primită într-o singură tranşă, compact, ci în mai multe tranşe, iar din sumele venite în fracţiuni, au fost efectuate 
plaţi la furnizori şi salarii, precum şi pentru acoperirea liniei de credit pentru activitatea curentă deschisă la BCR, taxe şi 
sume plătite către ANAF pentru activitatea curentă, toate aceste plăţi şi operaţiuni fiind oglindite în Balanţele de 
verificare contabilă de la dosarul cauzei.  
- din cuprinsul Raportului de inspecţie fiscală, rezultă că organele fiscale au avut în vedere toată activitatea debitoarei 
pe perioada 01.10.2012 - 31.12.2014, inclusiv relaţia cu partenerul rus, şi nu au reţinut diferenţe, fapt pentru care se 
constată că şi facturile emise de partenerul rus în anul 2012 au fost luate în calcul la stabilirea impozitului pe profit al 
anului 2012;  
- autoturismul Dacia Logan Break a fost achiziţionat nou, prin cumpărare directă de la Automobile Dacia SA, iar Dacia 
Logan Furgon Double Cab 1,9 Da fost achiziţionată de nou, în leasing financiar cu factură; ambele autoturisme au fost 
vândute de ANAF prin licitaţie publică, iar valoarea de început de licitaţie a fost stabilită prin Raport de evaluare bunuri 
mobile de către Evaluatorul autorizat-membru ANEVAR Ionel Oprea - Barac;  
- bunurile mobile: LCD TV, două invertoare sudură, centrală termică, ciocan rotopercutor, robot, calculator Dellm, 3 
laptopuri şi un notebook, echipament pentru sudură sunt în custodia administratorului statutar şi pot fi puse la dispoziţia 
lichidatorului; bunurile, conform declaraţiei date de debitoare pe proprie răspundere, sunt în gestiunea şi contabilitatea 
TES şi ele au fost evaluate în vederea vânzării la valoarea de 19.622,14 lei, la data de 31.12.2010;  
- începând din data de 18.09.2013 activităţile prestate la linia robotizată pentru vopsit tamburi frână TES MVT837 
pentru clientul JSC Avtovaz, contract nr. 253182/19.06.2012, se reduc considerabil din cauza refuzului unor furnizori 
de a pune la dispoziţie echipamentele comandate; în data de 12.04.2013 ANAF valorifică prin licitaţie mijloacele auto 
ale Total Electric Services SRL, reducând astfel într-o măsură importantă posibilitatea de deplasare a echipelor pentru 
executarea de lucrări la potenţiali clienţi; începând din septembrie 2013, din cauza dificultăţilor întimpinate în derularea 
contractului cu JSC Avtovaz, Automobile Dacia refuză să mai încredinţeze TES lucrări noi;  
- pentru reducerea costurilor şi limitarea pierderilor financiare s-a hotărât suspendarea contractelor tuturor salariaţilor şi 
reducerea indemnizaţiilor la 75% din salariul de bază, prin decizii lunare, începând cu 01.10.2013 până la 22.12.2013; 
în perioada octombrie - decembrie 2013 s-au realizat în principal lucrări de conservare a echipamentelor din 
componenţa liniei robotizate de vopsit tamburi frână din contractul JSC Avtovaz; în 23.12.2013, din cauza înrăutăţirii 
situaţiei financiare a societăţii şi incertitudinii continuării contractului JSC Avtovaz s-ahotărât încetarea contractelor de 
muncă, desfiinţarea locului de muncă şi concedierea individuală pentru toţi salariaţii; măsura trecerii personalului în 
somaj tehnic în perioada 1.10.2013-31.12.2013 a fost impusă de necesitatea limitării deficitului financiar, de limitare a 
pagubelor şi nu a fost o măsură arbitrară;  
- după demontarea liniei de vopsire din proiectul Avtovaz, componentele şi echipamentele principale au fost returnate la 
furnizori, în limita în care aceştia au acceptat returul; echipamentele pentru care nu a fost acceptat returul (sistemul de 
transfer cu lanţ bi-planar construit cu reperele fabricate de Adidan1 SRL şi anumite componente furnizate de Romcrete 
SRL Timişoara) se află în custodie, în stare de conservare, la dispoziţia lichidatorului judiciar;  
- suma de 109.128 lei evidenţiată de ANAF nu a fost încasată din suma primită de societatea în insolvenţă de la 
partenerul rus;  
- lipsa documentelor menţionate în procesul-verbal din 9.12.2015 putea fi suplinită de verificările expertului contabil 
Samuil Cristea Botorcu, inclusiv la ANAF Argeş, caz în care după obţinerea informaţiilor totale, informaţii cu privire la 
desfăşurarea activităţii economice a firmei în cauză, concluziile ar fi fost altele decât cele exprimate de acest expert; în 
consecinţă, expertul contabil menţionat ar fi avut posibilitatea legală de a obţine toate documente contabile de care avea 
nevoie să stabilească adevăratul motiv al intrării în faliment al debitoarei, având în vedere şi publicitatea acestora, 
precum şi actele şi procesele-verbale de inspecţie ale organelor fiscale, şi nu trebuia să fie împiedicat de anumite carenţe 
de comunicare cu firma debitoare, mai ales că acest expert avea posibilitatea legală de a cere fişa sintetică pe plătitor de 
la ANAF, fişă în care erau evidenţiate toate plăţile în ordine cronologică, precum şi toată documentaţia derulării relaţiei 
pe partea de impozite dintre ANAF şi TAS SRL situaţie în care se putea stabili adevărata cauză a falimentului, astfel că 
dl. expert Samuil Cristea Botorcu nu a ţinut cont de condiţiile reale ale falimentului; 
- situaţia economică-financiară pe 3 ani anteriori datei de deschidere a procedurii de insolvenţă, a debitoarei: începând 
cu anul 2011 firma a obţinut pe total anii 2011 -2013 o pierdere de 132.528 lei, pierdere care se reflectă în luarea 
hotărârii de a se închide activitatea şi diminuarea până la total a cheltuielilor cu forţa de muncă; pe total firmă, în lipsa 
unor activităţi anexe şi abordarea unei singure activităţi, exp: Proiecte în construcţii de maşini, având de înfruntat o 
concurenţă acerbă, TES SRL a avut pierderi, care, după părerea expertului nu sunt de imputat administratorului TES 
SRL; făcând comparaţia între diversele ramuri ale economiei naţionale, concurenţa în ramura constructoare de maşini a 
dus, chiar şi la nivelul Uzinei Dacia Mioveni, ca aceasta să reducă diversele comenzi către societăţi ca debitoarea, 
societăţi către în lipsa comenzilor, automat, intrau în insolvenţă. În concluzie, expertul a menţionat că se constată că 
lipsa comenzilor din partea principalului beneficiar autohton, a dus la micşorarea activităţii TES SRL, şi în final, chiar, 
la intrarea în insolvenţă, insolvenţa fiind impusă de regulile pieţii, independent de voinţa administratorului debitoarei. 
- sursele de venit ale TES SRL erau formate în principal din realizarea proiectului cu partenerul rus, precum şi din 
relaţia cu Uzina Dacia Mioveni; începând cu anul 2013, litigiile cu partenerul rus, precum şi datorită neobţinerii de 
comenzi în continuare din partea Uzinei Dacia Mioveni, au dus la diminuarea totală a portofoliului de comenzi, şi în 
consecinţă, la dispariţia acestor surse de venit. Ca urmare a încetării celor doua surse de venit, TES SRL a fost nevoită, 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7947/17.04.2019 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

10 

să declare stare de insolvenţă. Referitor la cheltuieli, debitorul, în lipsa surselor de venit, a redus cheltuiala cu forţa de 
muncă, lucru ce nu se poate imputa administratorului, care, pentru limitarea pierderilor, a luat această măsură.  
- Total Electric Services SRL era la momentul încheierii contractului cu JSC Avtovaz, furnizor agreat de către 
Automobile Dacia SA şi de către Renault International pentru echipamente şi servicii pentru operaţii de vopsire. Până la 
data încheierii contractului cu JSC Avtovaz, SC Tes SRL livrase către Automobile Dacia SA două linii de vopsire 
automate, una pentru tambur frâna şi una pentru disc frâna, de mai mici dimensiuni decât cea propusă pentru Avtovaz, 
dar pe aceleaşi principii de funcţionare. La data încheierii contractului cu JSC Avtovaz, Renault nu era acţionar 
majoritar la societatea rusă. Contractul s-a încheiat şi derulat în forma tripartită, SC Tes SRL ca furnizor, Renault, care a 
asigurat intermedierea serviciilor de cumpărare (Pascal Brun) şi de supervizare tehnica (Didier Juerre) şi JSC Avtovaz 
în calitate de client final. La negocierea contractului, JSC Avtovaz a solicitat acoperirea sumelor plătite, prin scrisoare 
de garanţie bancară emisă de SC Tes SRL la 20 zile de la semnarea contractului. Scrisoarea de garanţie bancară avea un 
format special, nestandard în raport cu documentele similare din Comunitatea Europeană. Din cele 3 bănci consultate 
(BRD, BCR şi BancPost), numai BCR a fost de acord cu formatul scrisorii şi cu posibilitatea de acordare a acesteia. Din 
acest motiv BCR a devenit banca furnizorului specificată în contract. La data semnării contractului, aprox. 2 luni după 
acceptul scrisorii de garanţie, BCR a notificat că SC Tes SRL nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru acordarea 
scrisorii de garanţie bancară discutată anterior. S-a informat cumpărătorul Renault, care a cerut continuarea proiectului 
pentru că se va găsi o cale de modificare a condiţiilor de plată. SC Tes SRL realizează proiectul instalaţiei automate de 
vopsit tamburi frână în două variante, una clasică", folosită deja la echipamentele livrate la Automobile Dacia, şi una cu 
procesul de vopsire complet automatizat. De arătat că, varianta cu procesul de vopsire complet automatizat prezenta o 
soluţie tehnică unică pentru Europa la acel moment, cu o instalaţie de vopsire specializată livrată de SC Lackro 
Finishing SRL Timişoara special pentru acest proiect. În cadrul grupului Renault exista o instalaţie similară la uzinele 
Le Mans, pe care specialiştii Renault încercau să o pună în funcţiune de un an de zile, fără rezultate din cauza 
instabilităţii parametrilor celor doua componente ale vopselei. Clientul rus alege versiunea complet automatizată şi a dat 
acordul tehnic pe proiect în data de 18.07.2012. Practic construcţia liniei începe în august 2012, inclusiv plasarea 
comenzilor către furnizorii principali, fără a avea asigurată finanţarea din partea clientului JSC Avtovaz. Acceptul 
clientului pentru modificarea condiţiilor de plată se dă în februarie 2013, prin semnarea Anexei 1 la contract. Facturile 
aferente Anexei 1 se emit în aprilie 2013 iar sumele corespunzătoare se achită în 17.05.2013 şi respectiv 28.05.2013. În 
perioada august 2012 - mai 2013 SC TES SRL a achiziţionat echipamente şi servicii şi a executat lucrări pentru 
instalaţia robotizată de vopsit în limita bugetului propriu. În septembrie 2013 SC Tes SRL transmite cumpărătorului 
Renault un raport de evaluare stare linie robotizată de vopsit şi informează asupra faptului că SC Lackro Finishing SRL 
refuză livrarea componentelor instalaţiei automatizate de vopsit până la achitarea integrală a acesteia, sau până la 
momentul în care Renault va garanta desfăşurarea proiectului. În aceeaşi perioada SC Robojobs Solutions SRL refuză 
să livreze robotul ABB IRB 52 pentru instalaţia de vopsire, din cauza incapacităţii de plată a SC Tes SRL. Robojobs 
solită la rândul său plata integrală a celor doi roboţi, ABB IRB 2400 deja livrat şi ABB IRB 52 sau garanţia Renault cu 
privire la desfăşurarea în bune condiţii a proiectului. Renault refuză şi SC Tes SRL este în situaţia de a nu putea finaliza 
proiectul pentru că sursele financiare disponibile nu permit achiziţionarea integrală a echipamentelor necesare. În 
perioada septembrie 2013 - februarie 2014 SC Tes SRL a încercat să atragă fonduri de la bănci. Au fost contactate 
BRD, BCR si Eximbank, dar BRD a refuzat să finanţeze un proiect pentru un client din Rusia, Eximbank a fost de 
acord să finanţeze proiectul şi a analizat clientul Avtovaz, dar a cerut garanţii pe care SC Tes SRL nu le-a putut oferi. 
BCR a fost de acord să analizeze posibilitatea acordării unui credit de aprox 100.000,00 EUR, garantate cu un teren 
proprietatea SC Tes SRL, în suprafaţă de aprox 2000 mp, situat în Podu Brosteni, Argeş. Pentru a putea folosi terenul, 
SC Tes SRL a achitat integral creditul acordat de BCR pentru cumpărarea acestuia. Pe de altă parte, SC Tes SRL a 
contactat un partener străin, Clemessy Franţa, cu sprijinul Renault, cu scopul de a încheia un parteneriat sau să cedeze 
contractul către acest partener, cu scopul de a finaliza contractul JSC Avtovaz. Pentru a evita acumularea de costuri 
suplimentare, SC TES SRL notifică cumpărătorul Renault şi clientul JSC Avtovaz că este în imposibilitatea de a onora 
contractul 253182/19.06.2012, din lipsa de fonduri. Linia este în stare de conservare, aşa cum este prezentată în raportul 
SC Tes SRL din martie 2014. În data de 10.04.2014 clientul JSC Avtovaz transmite scrisoarea de închidere proiect şi 
cere ştornarea tuturor facturilor emise şi returnarea sumelor deja plătite, în valoare totală netă de 93.000,00 EUR. Pe de 
altă parte, clientul JSC Avtovaz, sub coordonare Renault, acceptă să efectueze plăţi compensatorii pentru bunurile şi 
serviciile deja livrate de SC Tes SRL sau preluate de Clemessy Franţa. Componenţa şi cuantumul acestor plăţi 
compensatorii face obiectul Anexei 2 la contractul 253128/19.06.2012. Pentru eliberarea atelierului de producţie 
închiriat, SC Tes SRL iniţiază discuţii cu principalii furnizori pentru returnarea echipamentelor livrate. Se obţin astfel 
de acorduri cu SC Romcrete SRL Timişoara şi SC Robojobs Solutions SRL. Echipamentele care nu au putut fi 
returnate, în principal subansamble şi componente livrate de SC Adidani SRL Mărăcineni, se află în custodia SC Tes 
SRL, în stare de conservare, la dispoziţia lichidatorului judiciar, care a inspectat starea acestora (conform întâmpinării 
paratului) de mai multe ori, în vederea căutării unor opţiuni de vânzare. Pentru a putea elibera spaţiul închiriat în care s-
au desfăşurat activităţile de montaj, structurile metalice din componenta liniei de vopsire pentru care nu au putut fi 
găsite utilizări care să permită revânzarea au fost debitate şi valorificate ca fier vechi. 
- în concluzie, sumele încasate de la partenerul rus au fost folosite pentru derularea contractului cu acesta şi nu s-a 
constatat că aceste sume ar fi fost ridicate de către administratorul TES SRL, pentru interes propriu. Mjloacele fixe au 
fost reinventariate în perioada 07.05.2018 - 09.05.2018, urmând ca societatea de insolvenţa să le preia, conform legii, 
mijloacele fixe fiind prezentate ca existente conform declaraţiei date de debitoare pe proprie răspundere, în gestiunea şi 
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contabilitatea Tes şi ele au fost evaluate în vederea vânzării la valoarea de 19.622,14 lei, la data de 31.12.2010, conform 
documentelor anexate prezentei lucrări. Începând din septembrie 2013, din cauza dificultăţilor întimpinate în derularea 
contractului cu JSC Avtovaz, şi din cauză ca Automobile Dacia (ale căror comenzi erau de 65 - 80% din cifra de afaceri 
a societăţii), refuză să mai încredinţeze lucrări noi, pentru reducerea costurilor şi limitarea pierderilor financiare s-a 
hotărât suspendarea contractelor tuturor salariaţilor şi reducerea indemnizaţiilor la 75% din salariul de bază. S-au emis 
decizii din lună în lună, începând cu 01.10.2013 până la 22.12.2013, în aşteptarea de noi comenzi care să redreseze 
situaţia financiară a societăţii, fie prin relansarea contractului JSC Avtovaz, fie prin atragerea de lucrări noi. În perioada 
octombrie - decembrie 2013 s-au realizat în principal lucrări de conservare a echipamentelor din componenţa liniei 
robotizate de vopsit tamburi frână din contractul JSC Avtovaz. În 23.12.2013, din cauza înrăutăţirii situaţiei financiare a 
societăţii şi din lipsa unei viziuni clare în privinţa viitorului contractului JSC Avtovaz, pentru limitarea pierderilor, s-a 
hotărât încetarea contractelor de muncă, desfiinţarea locului de muncă şi concedierea individuală a salariaţilor. Pentru 
limitarea costurilor suplimentare şi pentru eliberarea atelierului de producţie închiriat, SC Tes SRL iniţiază discuţii cu 
principalii furnizori pentru returnarea echipamentelor livrate. Echipamentele care nu au putut fi returnate, în principal 
subansamble şi componente livrate de SC Adidani SRL Mărăcineni, se afla în custodia SC Tes SRL, în stare de 
conservare, la dispoziţia lichidatorului. Structurile metalice din componenta liniei de vopsire pentru care nu au putut fi 
găsite utilizări care să permită revânzarea au fost debitate şi valorificate ca fier vechi, pentru a putea elibera spaţiul 
închiriat în care s-au desfăşurat activităţile de montaj. Nu s-au constatat sume de bani ridicate din societate, cu orice 
titlu, de către administratorul-asociat Stan Gabriel Nicolae şi de către persoane afiliate acestuia în 3 ani anteriori datei 
de deschidere a procedurii. Nu s-au constatat transferuri patrimoniale de bunuri realizate către administratorul-asociat 
Stan Gabriel Nicolae şi/sau persoane fizice/juridice afiliate acestuia. Cauzele intrării societăţii Total Electric Services 
SRL în insolvenţă au fost generate de conjunctura economico - financiară existentă grea în ramura în care activa Tes 
SRL, de imposibilitatea de atragere de noi resurse financiare după criza economică din 2008-2009, de mutarea unei 
părţi destul de însemnate din producţia Automobile Dacia SA în ţara în care funcţiona partenerul rus, şi de concurenţa la 
care debitoarea, era supusă. Ca să limiteze cheltuielile şi implicit pagubele, Total Electric Services SRL. a fost obligată 
să intre în insolvenţă.  
În răspunsul la obiecţiuni, expertul contabil a precizat aspecte referitoare la obiectivele stabilite iniţial, detaliind 
concluziile din raportul de expertiză întocmit în cauză.  
Prin obiectivele solicitate pentru raportul de expertiză contabilă, lichidatorul judiciar a înţeles de fapt să supună analizei 
expertului contabil toată activitatea societăţii debitoare începând cu anul 2012 şi până la data intrării în insolvenţă, sub 
toate aspectele, inclusiv cu privire la cauzele ajungerii în insolvenţă, activitate care reprezintă de fapt una dintre 
atribuţiile lichidatorului judiciar şi al cărei rezultat trebuia să se regăsească în raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor 
care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, întocmit conform 
disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. Atât analiza situaţiei societăţii cât şi a cauzelor ajungerii în insolvenţă trebuiau să fie 
realizate şi respectiv identificate anterior formulării acţiunii în atragerea răspunderii administratorului statutar, şi nu în 
timpul soluţionării acestei acţiuni, prin intermediul unei expertize contabile. Expertiza contabilă este o probă ce se 
administrează pentru dovedirea acţiunii şi nu pentru a suplini lipsa raportului cauzal şi pentru identificarea cauzelor şi 
justificarea motivelor invocate generic de lichidatorul judiciar în cererea de chemare în judecată. 
Susţinerile reclamantului în sensul că din contabilitate nu rezultă care este destinaţia dată sumelor încasate ca avans 
plătit de partenerul rus de afaceri, că debitoarea a solicitat eronat o rambursare TVA, nu a predat bilanţul contabil 
aferent lunii decembrie 2012 şi nici declaraţiile fiscale aferente lunilor august, septembrie şi octombrie 2014 şi nu a 
operat în contabilitate transferul dreptului de proprietate şi destinaţia banilor încasaţi, ca fapte prev. de art. 169 lit. d din 
Legea nr. 85/2014, au fost astfel infirmate de probele administrate în cauză.  
Referitor la fapta prev. de art. 169 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014 imputată pârâtului, nu se poate reţine în nici un fel 
vreo faptă pozitivă, constând în deturnarea sau ascunderea unei părţi din activul persoanei juridice ori mărirea în mod 
fictiv a pasivul acesteia, faptă care are un caracter ilicit, constând în încălcarea obligaţiilor legale instituite de Legea nr. 
31/1991 în sarcina administratorului statutar al societăţii.  
Reclamantul a susţinut că pârâtul a încasat banii cu titlu de preţ al componentelor ale liniei robotizate pentru vopsire 
tamburi frână şi nu a evidenţiat în contabilitate această operaţiune. În raportul de expertiză în specialitatea contabilitate 
întocmit de expertul desemnat în cauză, s-a reţinut că pentru eliberarea atelierului de producţie închiriat, debitoarea a 
iniţiat discuţii cu principalii furnizori pentru returnarea echipamentelor livrate, a abţinut astfel de acorduri cu Romcrete 
SRL Timişoara si Robojobs Solutions SRL, iar echipamentele care nu au putut fi returnate, în principal subansamble şi 
componente livrate de Adidani SRL Maracineni, se află în custodia Tes SRL, în stare de conservare, la dispoziţia 
lichidatorului judiciar, care a inspectat starea acestora (conform întâmpinării pârâtului) de mai multe ori, în vederea 
căutării unor opţiuni de vânzare. S-a mai reţinut că, pentru a putea elibera spaţiul închiriat în care s-au desfăşurat 
activităţile de montaj, structurile metalice din componenta liniei de vopsire pentru care nu au putut fi găsite utilizări care 
să permită revânzarea au fost debitate şi valorificate ca fier vechi.  
Referitor la fapta prevăzută de art. 169 alin. 1 lit. h din Legea nr. 85/2014, se reţine că enumerarea legală a faptelor 
ilicite care pot determina angajarea răspunderii nu are un caracter limitativ, ceea ce înseamnă că nu împiedică 
antrenarea răspunderii pentru alte fapte decât cele enunţate de lege, iar enumerarea faptelor ilicite poate fi extinsă prin 
analogie. Prin textul invocat, completarea listei iniţial exhaustive, cuprinsă în prevederile lit. a – lit. g, cu un element 
final de natură generică transformă caracterul limitativ al enumerării într-unul exemplificativ şi modifică substanţial 
câmpul de aplicare a răspunderii pentru starea de insolvenţă, din perspectiva factorilor de conduită. Răspunderea nu va 
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mai fi limitată la faptele ilicite enumerate de text, ci va putea fi angajată pentru orice comportament ilicit intenţionat al 
persoanelor cărora le este imputabilă starea de insolvenţă.  
În ceea ce priveşte greşelile de management ale administratorului statutar, acestea pot genera o deteriorare a situaţiei 
patrimoniale a debitorului care să conducă la apariţia stării de insolvenţă. Cu toate acestea, răspunderea persoanelor care 
au săvârşit erori în conducerea şi supravegherea activităţii societăţii nu poate fi angajată, întrucât textul care 
completează lista faptelor ilicite limitează sfera acestora printr-o cerinţă de ordin subiectiv referitoare la forma de 
vinovăţie: antrenarea răspunderii poate fi dispusă doar pentru faptele săvârşite cu intenţie. Or, greşelile de management 
presupun asumarea imprudentă de riscuri sau informarea neglijentă prealabilă deciziilor de afaceri, fiind săvârşite din 
culpă. O excepţie de la această regulă o poate constitui cazul culpei atât de grave, atât de îndepărtate de un scop raţional 
de afaceri, încât poate fi asimilată intenţiei. Legea nu permite angajarea răspunderii administratorilor pentru orice 
încălcări ale obligaţiei de a acţiona cu prudenţa şi diligenţa specifică oricărei funcţii de administrator, indiferent dacă 
aceste fapte sunt săvârşite cu intenţie sau din culpă, ci pentru orice faptă ilicită care a contribuit la starea de insolvenţă a 
societăţii, cu condiţia ca aceasta să fie comisă cu intenţie (cum este, spre exemplu, frauda în gestiunea societăţii), fiind 
exclusă răspunderea pentru faptele ilicite săvârşite din culpă (cum sunt, de pildă, erorile de management). 
Reclamantul a susţinut, pe de o parte, că pârâtul a exercitat un management defectuos al societăţii, iar, pe de lată parte, 
că în luna decembrie 2013 a concediat toţi angajaţii şi a înstrăinat toate mijloacele de producţie, fapt care a condus la 
imposibilitatea onorării contractului încheiat cu partenerul rus, acţiuni care au condus în mod direct la aducerea 
societăţii în stare de insolvenţă.  
În raportul de expertiză întocmit de expertul contabil desemnat în cauză, s-a analizat situaţia economica-financiara pe 3 
ani anteriori datei de deschidere a procedurii de insolvenţă, derularea contractului cu partenerul rus, activitatea şi 
deciziile administratorului statutar în acest interval de timp. Concluziile expertului au fost clare în sensul că lipsa 
comenzilor din partea principalului beneficiar autohton a dus la micşorarea activităţii debitoarei, şi în final, chiar, la 
intrarea în insolvenţă, insolvenţa fiind impusă de regulile pieţii, independent de voinţa administratorului debitoarei. De 
asemenea, s-a reţinut că pentru reducerea costurilor si limitarea pierderilor financiare s-a hotărât suspendarea 
contractelor tuturor salariaţilor şi reducerea indemnizaţiilor la 75% din salariul de bază, s-au emis decizii din lună în 
lună, începând cu 01.10.2013 până la 22.12.2013, în aşteptarea de noi comenzi care să redreseze situaţia financiară a 
societăţii, fie prin relansarea contractului JSC Avtovaz, fie prin atragerea de lucrări noi, dar, în 23.12.2013, din cauza 
înrăutăţirii situaţiei financiare a societăţii şi din lipsa unei viziuni clare în privinţa viitorului contractului JSC Avtovaz, 
pentru limitarea pierderilor, s-a hotărât încetarea contractelor de muncă, desfiinţarea locului de muncă şi concedierea 
individuală a salariaţilor.  
Astfel, nu a fost identificată nicio altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, 
toate acţiunile întreprinse de administratorul statutar fiind în scopul redresării activităţii societăţii şi limitării pierderilor 
financiare. Toate aspectele invocate de reclamant în cererea de atragere a răspunderii se referă la situaţia de fapt a 
debitoarei ulterioară momentului blocajului în derularea contractului cu partenerul rus, perioadă în care activitatea 
debitoarei s-a restrâns la lucrări de conservare a echipamentelor din componenta liniei robotizate de vopsit tamburi 
frâna din contractul JSC Avtovaz.  
Răspunderea prevăzută de art. 169 din Legea nr. 85/2014 este o răspundere civilă delictuală, fiind necesar a fi 
îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 1357 Cod civil, respectiv: să existe fapta ilicită, prin acea faptă s-a 
cauzat un prejudiciu, să existe raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi să existe vinovăţia făptuitorului. 
Cât priveşte prejudiciul, judecătorul-sindic reţine că, potrivit tabelelor preliminare de creanţe împotriva debitoarei 
întocmite de lichidatorul judiciar provizoriu şi de lichidatorul judiciar definitiv, în condiţiile în care nu a fost întocmit 
tabelul definitiv de creanţe, masa credală este compusă din: creanţă chirografară în cuantum de 455.045 lei (creditoare 
Kuka Robotics IPARI); creanţă garantată în cuantum de 72.283 lei (creditoare DGRFP Argeş); creanţă bancară în 
cuantum de 97.241,07 lei (creditoare Bancpost); creanţă chirografară în cuantum de 198.404,96 lei (creditoare Adidan 
Nickel SRL ); creanţă chirografară în cuantum de 18.018,38 lei (creditoare Pitser SRL ). 
Prejudiciul creditorilor este evident şi este determinat de nerecuperarea din averea debitoarei a sumelor cu care sunt 
înscrişi la masa credală, din cauza ajungerii debitoarei în insolvenţă. Ca urmare, prejudiciul poate fi reprezentat de o 
parte sau întregul pasiv al debitoarei, aşa cum rezultă din tabelele preliminare de creanţe.  
Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu trebuie dovedită pentru prejudiciul invocat de lichidatorul 
judiciar, respectiv că faptele imputate administratorului statutar sunt cele care au generat imposibilitatea acoperirii 
sumelor cu care s-au înscris creditorii la masa credală a debitoarei, deoarece fie au declanşat punerea în mişcare a 
cauzelor, fie au favorizat desfăşurarea lor nestingherită, fie nu au împiedicat această desfăşurare, deşi intervenţia ar fi 
fost posibilă şi eficientă, împiedicând apariţia consecinţelor nedorite între care insolvenţa debitoarei, care a fost şi cauza 
prejudiciului creditorilor. Se mai apreciază că raportul cauzal nu trebuie să fie întotdeauna unul direct, putând fi şi unul 
mediat, neexistând cerinţe restrictive impuse de textele de lege aplicabile.  
Angajarea răspunderii implică reţinerea raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi starea de insolvenţă. Prin utilizarea 
termenului a contribui”, se consacră teza echivalenţei condiţiilor în stabilirea raportului de cauzalitate, eliminându-se 
diferenţele dintre cauze şi condiţii şi considerându-se că orice faptă are aceeaşi importanţă finalistă în producerea stării 
de insolvenţă. Toate condiţiile care au condus la instalarea stării de insolvenţă sunt considerate cauzal identice şi 
necesare pentru apariţia sa. Prin urmare, fapta pentru care se angajează răspunderea trebuie să aibă calitatea de factor 
cauzal al stării de insolvenţă. Răspunderea în discuţie este o răspundere patrimonială pentru repararea prejudiciului 
cauzat printr-o faptă ilicită, finalitatea angajării răspunderii fiind una reparatorie.  
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Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu nu este dovedită pentru prejudiciul invocat de lichidatorul 
judiciar, faptele imputate administratorului statutar nefiind dovedite în nici un fel, nefiind astfel apte de a genera 
imposibilitatea acoperirii sumelor cu care s-au înscris creditorii la masa credală a debitoarei, deoarece fie au declanşat 
punerea în mişcare a cauzelor, fie au favorizat desfăşurarea lor nestingherită, fie nu au împiedicat această desfăşurare, 
deşi intervenţia ar fi fost posibilă şi eficientă, împiedicând apariţia consecinţelor nedorite între care insolvenţa 
debitoarei, care a fost şi cauza prejudiciului creditorilor. Se mai apreciază că raportul cauzal nu trebuie să fie 
întotdeauna unul direct, putând fi şi unul mediat, neexistând cerinţe restrictive impuse de textele de lege aplicabile, dar 
în lipsa reţinerii unor fapte nu se poate discuta existenţa unui astfel de raport.  
Referitor la vinovăţie, se reţine că în materie delictuală, vinovăţia îmbracă atât forma intenţiei cât şi forma culpei, 
vizând atitudinea subiectivă a autorului faptei faţă de faptă şi urmările acesteia, la momentul la care a săvârşit-o, iar 
culpa administratorului se apreciază după tipul abstract, luându-se ca reper comportamentul model al unei persoane 
abstracte – culpa levis în abstracto –, aflându-ne în faţa unei culpe prezumate, de unde derivă obligativitatea 
administratorului de a răsturna prezumţia de culpă, sarcina probei aparţinându-i. În cazul de faţă, obligaţia 
administratorului de a asigura o bună gestionare a intereselor societăţii este calificată, potrivit disp. Legii nr. 31/1990, ca 
obligaţie de prudenţă şi diligenţă, iar atâta timp cât legea instituie o obligaţie de prudenţă şi diligenţă, încălcarea acestei 
obligaţii poate să îmbrace şi forma inacţiunii prin neimplicarea şi pasivitatea manifestată în îndeplinirea mandatului 
acordat de societate. În materia societăţilor şi în cazul mandatului acordat de societate administratorului, criteriul 
obiectiv, abstract, tipul de referinţă al omului diligent, avizat, prudent, se aplică luându-se în considerare şi condiţiile 
specifice în care acţionează, în acest caz nivelul exigenţelor fiind sporit, întrucât este vorba de o persoană dotată cu 
pregătire profesională de specialitate în domeniul afacerilor, în comparaţie cu un neprofesionist.  
Pentru faptele prev. de art. 169 alin. 1 lit. a, lit. d şi lit. e din Legea nr. 85/2014, forma de vinovăţie îmbracă atât forma 
intenţiei cât şi forma culpei, dar pentru fapta prev. de art. 169 alin. 1 lit. h din Legea nr. 85/2014, forma de vinovăţie 
este numai intenţia.  
Pârâtul, până la momentul soluţionării cauzei de faţă, a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar şi bunurile şi 
documentele financiar-contabile şi, prin apărările realizate în dosarul asociat, a justificat toate împrejurările imputate de 
lichidatorul judiciar. Atât lichidatorul judiciar cât şi administratorul statutar al debitoarei au, potrivit dispoziţiilor Legii 
nr. 85/2014, obligaţia predării şi, corelativ acesteia, obligaţia preluării evidenţei contabile şi a bunurilor, demers care 
presupune colaborarea acestora. Această operaţiune trebuia realizată în termenul legal, termen menţionat expres în 
hotărârile pronunţate de judecătorul sindic, predarea fiind obligaţia premisă şi deci în sarcina administratorului statutar. 
Predarea integrală a documentelor din evidenţa financiar-contabilă a debitoarei şi a bunurilor a fost realizată de 
administratorul statutar, pârât în cauză, doar după înregistrarea cererii de chemare în judecată pe rolul tribunalului, 
generând astfel necesitatea formulării de precizări a cererii şi întârziere în soluţionarea cauzei. Această atitudine a 
pârâtului nu poate atrage însă răspunderea prev. de art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, care priveşte ajungerea în 
insolvenţă a debitoarei, deci fapte anterioare deschiderii procedurii insolvenţei, lichidatorul judiciar având la dispoziţie 
alte mijloace legale pentru sancţionarea administratorului statutar în nerespectarea dispoziţiilor din Legea nr. 85/2014. 
Din probele administrate în cauză, având în vedere şi susţinerile părţilor, rezultă că starea de insolvenţă a fost declanşată 
de blocarea contractului încheiat cu partenerul rus, contract care presupunea proiectarea şi producţia unei linii robotizate 
pentru vopsire tamburi frână (obiectul de activitate principal al debitoarei fiind cod CAEN 2562 – Operaţiuni de 
mecanică generală), incident intervenit în cursul anului 2013. Activitatea debitoarei este una specializată, într-un 
domeniu aparte şi cu o concurenţă mare, aşa cum a apreciat expertul contabil desemnat în cauză, iar contractul cu 
partenerul rus a presupus operaţiuni juridice, mai ales în domeniul garantării executării contractului, dificile şi atipice, 
derularea contractului şi în final imposibilitatea realizării acestuia fiind influenţate de factori imprevizibili şi externi 
activităţii administratorului statutar. Astfel, deşi administratorul statutar a efectuat toate demersurile pentru realizarea 
contractului, aceasta fiind singura activitate a societăţii, încercând menţinerea societăţii şi a angajaţilor cât mai mult 
timp pentru remedierea piedicilor, incidentele intervenite ca urmare a conduitei şi solicitărilor altor părţi implicate, 
bănci, furnizori, parteneri contractuali, clientul final, dar şi generate de specificul obiectului contractului au făcut ca 
acest contract să nu poată fi realizat iar societatea debitoare să intre în stare de insolvenţă.  
Se apreciază că factorii care au condus la apariţia stării de insolvenţă sunt factori obiectivi, aşa cum au fost identificaţi 
şi detaliaţi în raportul de expertiză întocmit în cauză, neputând fi imputaţi administratorului statutar.  
Dintre toate aspectele de fapt deduse judecăţii de faţă, imputate de lichidatorul judiciar pârâtului, nu se pot reţine, 
potrivit probelor administrate în cauză, decât cele referitoare la unele nereguli în ţinerea evidenţei financiar-contabile 
respectiv neînregistrarea în contabilitatea societăţii, în mod corespunzător, a operaţiunilor efectuate cu privire la 
bunurile componente ale liniei robotizate pentru vopsire tamburi frână” şi la alte bunuri mobile. Pârâtul a precizat că 
aceste bunuri au fost scoase din gestiunea debitorului, întocmindu-se facturi, dar în realitate nu au fost vândute şi au 
rămas în custodia sa, iar pentru că nu mai avea contract cu contabilul, nu a mai realizat nici o operaţiune în contabilitate 
conform acestei realităţi, astfel că aceste bunuri figurează ca fiind vândute de debitor, dar nu s-a încasat nici un preţ şi 
au rămas în custodia sa. Toate acestea reprezintă nereguli ale ţinerii evidenţei financiar-contabile a societăţii, nereguli 
care însă nu au nicio legătură de cauzalitate cu starea de insolvenţă a debitoarei. Pe de o parte, bunurile au fost predate 
lichidatorului judiciar şi au fost evaluate în vederea valorificării în procedura insolvenţei (LCD TV, două invertoare 
sudură, centrală termică, ciocan rotopercutor, robot, calculator Dellm, 3 laptopuri şi un notebook, echipament pentru 
sudură), iar, pe de altă parte, valoarea acestora este infimă raportat la pasivul debitoarei, pasiv care nu ar fi fost 
influenţat în nici un fel de aceasta. Pârâtul a susţinut că aceste operaţiuni vizau încercarea limitării pierderilor, sunt 
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ulterioare apariţiei stării de insolvenţă, nefiind dovedită legătura de cauzalitate, în sensul că instalarea stării de 
insolvenţă este efectul neţinerii contabilităţii sau al distrugerii ei cu raportare concretă la aceste bunuri. 
Referitor la faptele imputate pârâtului, aşa cum au fost reţinute anterior, se apreciază că nu se justifică legătura de 
cauzalitate dintre faptele ilicite şi prejudiciu, astfel că nu sunt întrunite condiţiile legale pentru atragerea răspunderii 
patrimoniale a pârâtului pentru ajungerea debitoarei în starea de insolvenţă, reclamantul invocând considerente generale 
şi presupuneri. 
În raport de situaţia concretă, aşa cum rezultă din coroborarea probelor administrate, pentru considerentele reţinute, 
instanţa apreciind cererea de chemare în judecată, aşa cum a fost precizată, formulată de reclamantul C.I.I. Valentina 
Violeta Topor, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Total Electric Services SRL, cu sediul în Piteşti, str. 
Gavana, bl. A29, sc. C, et. 1, ap. 5, jud. Argeş, J3/1627/2003, CUI 15964292, privind antrenarea răspunderii 
patrimoniale a pârâtului Stan Gabriel Nicolae, în calitate de administrator statutar al debitoarei, ca fiind neîntemeiată, în 
baza art. 169 alin. 1 lit. a, lit. d, lit. e şi lit. h din Legea nr. 85/2014, o va respinge.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul C.I.I. Valentina Violeta Topor, cu sediul în 
Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 55, sector 2, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Total Electric Services 
SRL, cu sediul în Piteşti, str. Găvana, bl. A29, sc. C, et. 1, ap. 5, jud. Argeş, J3/1627/2003, CUI 15964292, privind 
antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtului Stan Gabriel Nicolae, cu domiciliul în Piteşti, Aleea Eftimie Antonescu 
nr. 1, bl. A29, sc. C, ap. 5, jud. Argeş, CNP 1671106296194, în calitate de administrator statutar al debitoarei. 
Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicarea realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeş. 
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 3 aprilie 2019, la Tribunalul Specializat Argeş. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Ungureanu Mihaela                     Galbenu Diana Ionela 
 
Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SINTER & SCHILL SRL, cod unic de înregistrare: 17862817 

Extras raport lunar cf. art. 59 alin.(2) din Legea 85/2014 al SC Sinter & Schill SRL 
Număr: 16/11.04.2019 

1.Date privind dosarul: 710/111/2016, Tribunalul Bihor, Secţia Comercială, Judecător Sindic: Hulea Radu Cătălin.  
2.Debitor: SC Sinter & Schill SRL cu sediul în loc. Borod, com. Borod, nr. 120, jud. Bihor, CUI 17862817, 
J05/1727/2005. 
3.Lichidator judiciar: Eurexpert IPURL, CUI RO17334110, str. Cuza Vodă, nr. 50/A, loc. Oradea, jud. Bihor, nr. RFO 
II - 0162, tel/fax 0359/175824, e-mail sc_eurexpert@yahoo.com. 
4.Subscrisa Eurexpert IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Sinter & Schill SRL, conform Încheieri 
nr. 80/F/2016 din data de 25.02.2016, pronunţată de Tribunalul Bihor, în dosarul 710/111/2016, în temeiul art. 59 alin.2 
din Legea 85/2014, depunem: raportul de activitate depus la dosarul cauzei pentru termenul din data de 11.04.2019. În 
conformitate cu prevederile art. 59 alin. 2 din L.85/2014 un extras al raportului de activitate depus la dosarul cauzei 
pentru termenul din data de 17.01.2019 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2285 din data de 
04.02.2019, dovada privind îndeplinirea procedurilor de publicare având nr. 32894 din data de 04.02.2019. Având în 
vedere faptul că, societatea SC Sinter & Schill SRL deține bunuri imobile în patrimoniu și anume: teren situat în 
localitatea Sfântul Gheorghe, jud. Tulcea, conform Sentinței nr.1121/2013, din data de 16.10.2013, dosar civil 
nr.915/177/2013, Judecătoria Aleșd, rămasă definitivă și facturile nr. 2 din data de 03.09.2009 și fact. nr.1 din data de 
03.09.2009; teren situat în localitatea Borozel, jud. Bihor, conform Sentinței nr.321/2014, din data de 18.03.2014, dosar 
nr.914/177/2013, Judecătoria Aleșd, au fost depuse cereri privind întabularea terenurilor în numele SC Sinter & Schill 
SRL, la: O.C.P.I. Bihor – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Aleșd adresa nr. 20864 din data de 12.04.2018 cu 
termen de eliberare 23.04.2018; O.C.P.I. Tulcea – prin serviciile poștale – confirmarea de primire fiind semnată la data 
de 17.04.2018. Tot prin aceleași cereri mai sus menționate s-a solicitat atât întăbularea bunurilor imobile cât și 
înscrierea de mențiuni privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență și începerea procedurii falimentului 
debitoarei SC Sinter & Schill SRL. Cererile depuse la O.C.P.I. Aleșd și Tulcea, au fost soluționate, dreptul de 
proprietate asupra bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei fiind întabulat în C.F. De asemenea mențiunea 
privind începerea procedurii de faliment a debitoarei Sc Sinter & Schill Srl a fost notată în C.F. Subscrisa în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei a notificat Primăria Comunei Borod și Primăria Sfântul Gheorghe în vederea 
comunicării nivelului datoriilor la zi, cu precizarea datoriilor scadente si nescadente. În acest sens la data de 29.10.2018 
Primăria Comunei Borod a transmis o adresă prin care ne-a comunicat cuantumul datoriilor la zi cu precizarea datoriilor 
scadente și nescadente. Deasemenea, în data de 29.10.2018 Primăria Comunei Borod a transmis  adresa nr. 12090 
reprezentând Adeverința de patrimoniu nr. AvP18/000015 referitoare la terenurile deținute în patrimoniu de Sc Sinter & 
Schill Srl  în sat Borozel com. Borod. Menționăm faptul că, datoriile debitoarei SC Sinter & Schill SRL înregistrate în 
numele fostului proprietar respectiv SC Virani Prod SRL către Primăria Sfântul Gheorghe în cuantum de 5.021 lei 
reprezentând impozit pe clădiri, teren și taxă conform adresei nr. 5328/1 din data de 20.10.2017 au fost achitate 
conform facturilor: Factura nr. MAN00026241 din data de 03.11.2017 în sumă de 4.653,93 lei și chitanța aferentă, 
Factura nr. MAN00026243 din data de 03.11.2017 în sumă de 92,00 lei și chitanța aferentă, Factura nr. MAN00026244 
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din data de 03.11.2017 în sumă de 351,00 lei și chitanța aferentă. Pentru data de 25.04.2019 în temeiul art. 47 alin.1 din 
Legea 85/2014, a fost convocată adunarea creditorilor cu următoarea ordine de zi: prezentarea situației patrimoniale; 
stabilirea măsurilor ce urmează a fi luate de către lichidatorul în cadrul procedurii. Convocarea adunării creditorilor a 
fost transmisă spre a fi publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Arătăm faptul că toate cheltuielile de 
procedură au fost suportate de către lichidatorul judiciar din fonduri proprii, nefiind încasate până la acest termen. 
Situația cheltuielilor de procedură până la data de 11.04.2019. Cheltuieli de procedură neîncasate și onorariul 
lichidatorului judiciar neincasat cuprinse în raportul de activitate anterior depus la termenul din  data de 17.01.2019, au 
fost în sumă de 42.728 lei, raportul fiind publicat în BPI nr. 2285 din data de 04.02.2019 și necontestat. Cheltuieli de 
procedură neîncasate din perioada 17.01.2019 – 11.04.2019 = 50 lei constând în – taxe poștale, cheltuieli contabilitate, 
deplasări – 50 lei. Onorariu lichidator judiciar neîncasat din perioada 17.01.2019 – 11.04.2019 = 3.570 lei - 3 luni 
(februarie – aprilie ) x 1.000 lei/lună + TVA = 3.570 lei. Total onorariu lichidator judiciar neîncasat și cheltuieli de 
procedură neîncasate de la dechiderea procedurii până la acesta dată = 46.348 lei. Toate documentele aferente raportului 
de activitate au fost depuse la dosarul cauzei.  

Eurexpert IPURL - ing. Herlea Ioan 
 

2. Societatea SUFLET FARM SRL, cod unic de înregistrare: 28359609 
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secția a II-a Civilă 
Dosar nr. 1311/111/2015 
Termen de judecată fixat pentru data de 28.05.2019, cam. 66, ora 9 

Citația 
privind pe 
Creditorii:  
SC Pharma SA, cu sediul în Iaşi, Şos. Bucium, nr. 73 E, jud. Iaşi, având CUI 13591928 şi J22/933/2000,  
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca, prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, 
cu sediul în Oradea, str. D. Cantemir, nr. 2 B, jud. Bihor,  
SC Rofarm SCM Trading SRL, cu sediul în Vadu Crişului, nr. 697, jud. Bihor, având J05/1910/2012 şi CIF 30885206,  
Chircea Sorin Ioan, cu dom. în Oradea, str. Cazaban, nr. 30, bl. R 217, jud. Bihor,  
SC Farmacia Tuturor SRL, cu sediul în Tileagd, str. Trandafirilor, nr. 106, jud. Bihor, având J05/2160/1992 şi CUI 
77810,  
SC Soc Farma SRL, cu sediul în Tileagd, str. Trandafirilor, nr. 106, jud. Bihor, având J05/1645/2010 şi CUI 27850666,  
SC Farmacia Elixir SRL, cu sediul în Oradea, str. T. Vladimirescu, nr.4, jud. Bihor, având J05/1925/1991 şi CUI 47151,  
SC CGV Pharma SRL, cu sediul în Aleşd, str. Ciocârliei, nr. G 2, jud. Bihor, având J05/711/2013 şi CIF 31581043,  
SC Metropola Vest SRL, cu sediul în Oradea, B-dul Dacia, nr. 55, bl. AN 48, biroul 2, jud. Bihor, având J05/600/2011 
şi CUI 28283594,  
SC Sanifarm SA, cu sediul în Sânmartin, str. Principală, nr. 106, jud. Bihor, având J05/249/1991 şi CUI 108160, 
Debitoarea SC Suflet Farm SRL, cu sediul în Tileagd, str. Trandafirilor, nr. 106, jud. Bihor, având CUI 28359609 şi 
J05/746/2011, 
Administrator judiciar Eurosmart IPURL  
Administrator special Chircea Sorin Ioan, cu dom. în Oradea, str. Cazaban, nr. 30, bl. R 217, jud. Bihor. 
Sunt citaţi pentru data de 28.05.2019, cam. 66, ora 9, la sediul Tribunalului Bihor din Oradea, P-cul Traian, nr. 10, jud. 
Bihor. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                 Grefier, 
 
3. Societatea TIGER AMIRA COM SRL, cod unic de înregistrare: 5796116 
România 
Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Str. Parcul Traian, nr. 10 
Dosar nr. 1017/111/2018 

Comunicarea sentinței nr. 123/F/2019 
privind pe: 
TC debitoarea SC Tiger Amira Com SRL, cu sediul în Oradea, str. Ovidiu Densuşeanu, nr. 82, jud. Bihor, având CUI 
5796116 şi J05/2263/1994, prin cj. Lupşe Florin  
Creditoarea SC Affinity Transport Solutions SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 111-115, parter, biroul 
1.1, sector 6, având CUI 32065300 şi J40/9400/2013 - cerere de renunţare la judecată 
SC Pyramis România SRL, cu sediul ales la SCP Dumitrache şi Asociaţii din Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 23, bl. 13, sc. 
2, ap. 37, sector 4, având CUI 16173229 şi J23/1789/2006 - cerere de renunţare la judecată 
Creditoarea SC Apro Crişana SA - societate în faliment având J05/209/1991 şi CUI 3458976 prin CII Laza Melania, 
prin Laza Melania 
Creditoarea Stegu Spolka z.o.o, cu sediul social în ul. Dworcowa 8, 46-025 Jetowa, Polonia, înmatriculată în RC de pe 
lângă Tribunalul Districtual din Opole, departamentul VIII sub nr. KRS 0000174827 şi sediul procesual ales în Sibiu, 
B-dul Mihai Viteazu, nr. 19, bl. V 9, sc. A, ap. 19, jud. Sibiu  
Creditoarea SC Rotiemme Impex SRL, cu sediul în Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor, având J05/2087/2005 şi CUI 
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18023244  
Creditoarea SC Kema Materiale de Construcţii SRL cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 55C, sector 2, 
J40/13123/2008, CUI RO 24265161 
Creditoarea SC Primordial Impex SRL cu sediul în Craiova, str. Caracal, nr. 146, jud. Dolj, CUI 4775786 şi nr. ORC 
J16/2758/1993 societate în faliment prin lichidator judiciar Reco Reorganizare IPURL cu sediul în Craiova, str. Nicolae 
Titulescu, nr. 2, bl. N, sc. 1, ap. 8, jud. Dolj, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II 0214/2006, CIF 21169437 
Administrator judiciar provizoriu consorţiul format din Euroconsult IPURL cu sediul în Oradea, str. Tuberozelor, nr. 
17, ap. 6 B, jud. Bihor, cod de identificare fiscală RO 26557570, e-mail office@euroconsult.ro şi Casa de Insolvenţă 
Crişana IPURL cu sediul în Oradea, str. G. Enescu, nr. 1, cam. 5 reprezentată de coordonator avocat Marinău Florin, 
CIF 28139875, nr. de înregistrare în RFO II-0528. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                 Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1017/111/2018 

Sentinţa nr. 123/F/2019 
Şedinţa publică de la 05.02.2019 

Completul compus din: 
Judecător sindic: Iren Varga 
Grefier: Elena Gabriela Pusta 

Pe rol fiind pentru azi judecarea cererii de aplicare a procedurii de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2014 formulată 
de creditoarea SC Affinity Transport Solutions SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 111-115, parter, biroul 
1.1, sector 6, având CUI 32065300 şi J40/9400/2013, în contradictoriu cu debitoarea SC Tiger Amira Com SRL, cu 
sediul în Oradea, str. Ovidiu Densuşeanu, nr. 82, jud. Bihor, având CUI 5796116 şi J05/2263/1994, având ca obiect 
deschiderea procedurii la cererea creditorului.  
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprez. debitoarei, cj. Lupşe Florin şi reprez. creditoarei SC 
Rotiemme Impex SRL, av. Buibaş Carmen, restul părţilor fiind lipsă.  
Procedura de citare este completă cu toate părţile.  
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, s-au depus la dosar declaraţii de creanţă de către creditoarele SC Kema 
Materiale de Construcţii SRL cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 55C, sector 2, J40/13123/2008, CUI RO 
24265161, de creditoarea SC Primordial Impex SRL cu sediul în Craiova, str. Caracal, nr. 146, jud. Dolj, CUI 4775786 
şi nr. ORC J16/2758/1993 societate în faliment prin lichidator judiciar Reco Reorganizare IPURL cu sediul în Craiova, 
str. Nicolae Titulescu, nr. 2, bl. N, sc. 1, ap. 8, jud. Dolj, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II 0214/2006, CIF 
21169437, după care:  
Reprez. creditoarei SC Rotiemme Impex SRL, depune la dosar dovada achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei 
achitată cu chitanţele TT 19020430044 şi TT 19020430045, aferentă cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă.  
Judecătorul sindic constată că pe rolul instanţei se află dosarul cu nr. 2431/111/2018 care priveşte aceeaşi debitoare şi 
pune în discuţia părţilor necesitatea conexării dosarului nr. 2431/111/2018 la prezenta cauză.  
Reprez. debitoarei arată că nu se opune conexării celor două dosare.  
Reprez. creditoarei SC Rotiemme Impex SRL arată că nu se opune conexării celor două dosare. 
Instanţa pune în discuţia părţilor cererile de intervenţie formulate de SC Apro Crişana SA societate în faliment în 
bankruptcy, en faillite şi SC Kema Materiale de Construcţii SRL.  
Reprez. părţilor prezente arată că lasă la aprecierea instanţei admisibilitatea cererilor de intervenţie formulate.  
Judecătorul sindic acordă cuvântul părţilor prezente asupra cererilor de deschidere a procedurii de insolvenţă.  
Reprez. creditoarei SC Rotiemme Impex SRL solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă şi 
numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu consorţiul format din Euroconsult IPURL şi Casa de Insolvenţă 
Crişana IPURL.  
Reprezentantul debitoarei arată că societatea este în stare de insolvenţă şi nu se opune deschiderii procedurii, urmând să 
depună un plan de reorganizare.  

Judecătorul sindic, 
Deliberând: 

Constată că la data de 04.04.2018 s-a înregistrat la această instanţă cererea formulată de creditoarea Affinity Transport 
Solution SRL, în contradictoriu cu debitoarea SC Tiger Amira Com SRL, solicitând admiterea cererii şi deschiderea 
procedurii de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2014.  
În motivare se arată în esenţă, că între părţi s-a încheiat contractul de furnizare cartele DKV nr. 736, în temeiul căruia 
debitoarea s-a obligat să realizeze plata pentru serviciile efectuate în termen de 18 zile de la data facturării. Valoarea 
totală a facturilor neachitate este în sumă de 35.434,11 euro şi 761,75 lei, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă.  
La data de 10.10.2018, creditoarea Affinity Transport Solution SRL a depus la dosar cerere de renunţare la judecată, 
cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 406 din CPC.  
La data de 18.06.2018 s-a înregistrat cererea formulată de creditoarea Pyramis România SRL, în contradictoriu cu 
debitoarea SC Tiger Amira Com SRL, solicitând admiterea cererii, deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzută de 
Legea nr. 85/2014 şi numirea în calitate de administrator judiciar a CII Barbu Claudiu Andrei. 
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În motivare se arată în esenţă, că între părţi au avut loc relaţii comerciale, debitoarea cumpărând mărfuri pentru care au 
fost emise facturi în sumă de 57.700 lei. La momentul introducerii cererii, debitoarea înregistra un debit total de 
52.256,41 lei, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă.  
La data de 22.10.2018, creditoarea Pyramis România SRL a depus la dosar cerere de renunţare la judecată, cerere 
întemeiată pe dispoziţiile art. 406 din CPC.  
La data de 22.10.2019 s-a depus la dosar cerere de intervenţie în interes propriu de intervenienta SC Apro Crişana SA 
societate în faliment în bankruptcy, en faillite arătând că prin Sentinţa civilă nr. 10/C/2017 pronunţată de tribunalul 
Bihor şi rămasă definitivă prin Decizia nr. 236/05.09.2017 pronunţată de Curtea de Apel Oradea, debitoarea a fost 
obligată la plata sumei de 602.961,45, din care debitoarea a achitat suma de 286.270,26 lei, rămânând un rest de 
350.000 lei plus penalităţi.  
S-au mai depus la dosar cereri de deschidere a procedurii de către creditoarea Stegu Spolka z.o.o. persoană juridică 
poloneză, SC Rotiemme Impex SRL şi în dosarul conexat nr. 2431/111/2018 la prezenta cauză de către creditoarea SC 
Primordial Impex SRL.  
În şedinţa de judecată din data de 05.02.2019 debitoarea prin reprezentantul său a arătat că debitoarea este în stare de 
insolvenţă şi solicită admiterea cererilor de deschidere a procedurilor de insolvenţă formulate de creditori şi să se ia act 
de cererile de renunţare la judecată formulate în cauză.  
Având în vedere cele de mai sus, judecătorul sindic va lua act de renunţare la judecarea cererilor formulate de creditorii 
Affinity Transport Solution SRL şi Pyramis România SRL, va admite cererile de intervenţie formulate de SC Apro 
Crişana SA societate în faliment în bankruptcy, en faillite şi SC Kema Materiale de Construcţii SRL şi cererile 
formulate de Stegu Spolka z.o.o. persoană juridică poloneză şi SC Primordial Impex SRL, iar în temeiul art. .3 
coroborat cu art. 38 alin. 1 şi art. 70 din Legea nr. 85/2014 va dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă a 
debitorului SC Tiger Amira Com SRL cu sediul în Oradea, str. Ovid Densuşianu, nr. 82, jud. Bihor, înregistrată la ORC 
de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/2263/1994,CUI RO5796116. 
În temeiul art. 45 coroborat cu art. 73 din Legea nr. 85/2014, va numi administrator judiciar provizoriu consorţiul 
format din Euroconsult IPURL cu sediul în Oradea, str. Tuberozelor, nr. 17, ap. 6 B, jud. Bihor, cod de identificare 
fiscală RO 26557570, e-mail office@euroconsult.ro şi Casa de Insolvenţă Crişana IPURL cu sediul în Oradea, str. G. 
Enescu, nr. 1, cam. 5 reprezentată de coordonator avocat Marinău Florin, CIF 28139875, nr. de înregistrare în RFO II-
0528, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 şi va stabili un onorariu provizoriu de 1500 
lei pe toată procedura insolvenţei urmând ca retribuţia administratorului se va fixa în condiţiile art.39 din Legea 
nr.85/2014 sub condiţia justificării cheltuielilor şi depunerii raportului prevăzut de art.59 din aceeași lege la fiecare 
termen de judecată. 
În baza art. 74 din Legea nr. 85/2014 va pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la data deschiderii 
procedurii să depună la dosar actele și informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 şi va dispune administratorului judiciar să 
îndeplinească atribuţiile prev. de lege și prezenta sentinţă, urmând să emită şi notificările conf. art.100 rap la art. 73 din 
Legea 85/2014. În baza art.83 alin.2, după rămânerea definitivă a prezentei hotărârii de deschidere a procedurii toate 
actele și corespondenţa emise de debitor, administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere 
vizibile, în limbile română, engleză şi franceză, menţiunea în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective. 
În temeiul art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 va dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să prezinte în 
termen de 20 de zile de la desemnare un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie 
continuarea perioadei de observaţie din procedura generală.  
În temeiul art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014, va dispune ca administratorul judiciar să notifice conform codului de 
procedură civilă deschiderea procedurii insolvenţei tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bihor, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde și următoarele termene: termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei - 22.03.2019, termenul de verificare a 
creanţelor, întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe - 11.04.2019, termenul de depunere a 
contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor - 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului şi termenul de întocmire și 
depunere a tabelului definitiv - 06.05.2019. 
Administratorul judiciar va publica notificarea şi într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă, conform art. 99 alin. 3 din Legea nr. 85/2014.  
Administratorul judiciar va convoca, va conduce şi va asigura secretariatul ședinţelor adunărilor creditorilor, urmând să 
convoace prima adunare a creditorilor cu respectarea dispoziţiilor art.100 lit. e.  
În baza art. 97 din Legea 85/2014 va dispune administratorului judiciar să întocmească şi să depună în termen de maxim 
40 de zile de la desemnare, un raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a 
debitoarei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. Conform art.74 din aceeași lege în termen de 10 zile de 
la prezenta, debitoarea este obligată prin administratorul său să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute 
de art. 67 alin 1 din aceeași lege. 
În temeiul art. 39 din Legea 85/2014 va dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate 
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a 
atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Ia act de renunţare la judecarea cererilor formulate de creditorii Affinity Transport Solution SRL cu sediul în Bucureşti, 
Bd. Timişoara, nr. 111-115, parter, biroul 1.1, sector 6, România, CUI RO32065300, J40/9400/2013, Pyramis România 
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SRL cu sediul în Otopeni, str. Avram Iancu, nr. 30, jud. Ilfov, J23/1789/2006, CUI 16173229 cu sediul procesual ales la 
SCP Dumitrache şi Asociaţii din Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 23, bl. 13, sc. 2, etaj 5, ap. 37, sector 4, fax 021-3372573. 
Admite cererile formulate de intervenienta SC Apro Crişana SA societate în faliment în bankruptcy, en faillite cu sediul 
în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor CUI RO3458976 şi J05/209/1991 cu sediul procesual ales la Cabinet Individual 
de Insolvenţă Laza Melania din Oradea, Parcul Traian, nr. 1, etaj 2, ap. 24, jud. Bihor, de către creditoarea Stegu Spolka 
z.o.o. persoană juridică poloneză, înmatriculată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Districtual din Opole, 
departamentul Viii, sub nr. KRS 0000174827, cod de identificare fiscală PL 9910076849, cu sediul social în ul. 
Dworcowa 8, 46-025 Jelowa, Polonia şi cu sediul procesual ales în Sibiu, Bld. Mihai Viteazu, nr. 19, bl. V9, sc. A, ap. 
19, de creditoarea SC Rotiemme Impex SRL cu sediul în Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor, J05/2087/2005, CUI 
RO 18023244, de intervenienta SC Kema Materiale de Construcţii SRL cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 55C, 
sector 2, J40/13123/2008, CUI RO 24265161, de creditoarea SC Primordial Impex SRL cu sediul în Craiova, str. 
Caracal, nr. 146, jud. Dolj, CUI 4775786 şi nr. ORC J16/2758/1993 societate în faliment prin lichidator judiciar Reco 
Reorganizare IPURL cu sediul în Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. 2, bl. N, sc. 1, ap. 8, jud. Dolj, înregistrată la 
UNPIR sub nr. RFO II 0214/2006, CIF 21169437 în contradictoriu cu debitoarea SC Tiger Amira Com SRL cu sediul 
în Oradea, str. Ovid Densuşianu, nr. 82, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. 
J05/2263/1994, CUI RO5796116. 
În temeiul art.3 coroborat cu art. 38 alin. 1 şi art. 70 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă a debitorului SC Tiger Amira Com SRL cu sediul în Oradea, str. Ovid Densuşianu, nr. 82, jud. Bihor, 
înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/2263/1994,CUI RO5796116. 
În temeiul art. 45 coroborat cu art. 73 din Legea nr. 85/2014, numește administrator judiciar provizoriu consorţiul 
format din Euroconsult IPURL cu sediul în Oradea, str. Tuberozelor, nr. 17, ap. 6 B, jud. Bihor, cod de identificare 
fiscală RO 26557570, e-mail office@euroconsult.ro şi Casa de Insolvenţă Crişana IPURL cu sediul în Oradea, str. G. 
Enescu, nr. 1, cam. 5 reprezentată de coordonator avocat Marinău Florin, CIF 28139875, nr. de înregistrare în RFO II-
0528, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Stabileşte un onorariu provizoriu de 1500 lei pe toată procedura insolvenţei urmând ca retribuţia administratorului se va 
fixa în condiţiile art.39 din Legea nr.85/2014 sub condiţia justificării cheltuielilor şi depunerii raportului prevăzut de 
art.59 din aceeași lege la fiecare termen de judecată. 
În baza art. 74 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii 
să depună la dosar actele și informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1. Dispune administratorului judiciar să îndeplinească 
atribuţiile prev. de lege și prezenta sentinţă, urmând să emită şi notificările conf. art.100 rap la art. 73 din Legea 
85/2014. În baza art.83 alin.2, după rămânerea definitivă a prezentei hotărârii de deschidere a procedurii toate actele și 
corespondenţa emise de debitor, administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în 
limbile română, engleză şi franceză, menţiunea în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective. 
În temeiul art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să prezinte în 
termen de 20 de zile de la desemnare un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie 
continuarea perioadei de observaţie din procedura generală.  
În temeiul art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014.  
Dispune ca administratorul judiciar să notifice conform codului de procedură civilă deschiderea procedurii insolvenţei 
tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru efectuarea 
menţiunii, notificare ce va cuprinde și următoarele termene:  
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei - 22.03.2019 
Termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe - 11.04.2019. 
Termenul de depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor - 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului. 
Termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv - 06.05.2019. 
Administratorul judiciar va publica notificarea şi într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă, conform art. 99 alin. 3 din Legea nr. 85/2014.  
Administratorul judiciar va convoca, va conduce şi va asigura secretariatul ședinţelor adunărilor creditorilor, urmând să 
convoace prima adunare a creditorilor cu respectarea dispoziţiilor art.100 lit. e.  
În baza art. 97 din Legea 85/2014 dispune administratorului judiciar să întocmească şi să depună în termen de maxim 
40 de zile de la desemnare, un raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a 
debitoarei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. Conform art.74 din aceeași lege în termen de 10 zile de 
la prezenta, debitoarea este obligată prin administratorul său să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute 
de art. 67 alin 1 din aceeași lege. 
În temeiul art. 39 din Legea 85/2014 dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate 
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a 
atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 
Prezenta sentinţă se va notifică: de către administratorului judiciar debitoarei, creditorilor, Oficiului Registrului 
Comerţului, organului financiar local, OCPJ dacă debitoarea are bunuri supuse intabulării, băncilor la care are conturi 
deschise. Dispune comunicarea prezentei debitoarei, creditoarei, administratorului judiciar, instanţelor arondate 
Tribunalului Bihor şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.  
Fixează termen de judecată la data de 14.05.2019, camera 66, ora 09.00. 
Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea apelului se 
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depune la Tribunalul Bihor - Secţia a II-a Civilă. Pronunţată în şedinţa publică din 05.02.2019. 
Judecător sindic,                                                Grefier, 
Varga Iren                                                                                           Pusta Elena Gabriela  
TC debitoarea SC Tiger Amira Com SRL, cu sediul în Oradea, str. Ovidiu Densuşeanu, nr. 82, jud. Bihor, având CUI 
5796116 şi J05/2263/1994, prin cj. Lupşe Florin  
Creditoarea SC Affinity Transport Solutions SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 111-115, parter, biroul 
1.1, sector 6, având CUI 32065300 şi J40/9400/2013 - cerere de renunţare la judecată 
SC Pyramis România SRL, cu sediul ales la SCP Dumitrache şi Asociaţii din Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 23, bl. 13, sc. 
2, ap. 37, sector 4, având CUI 16173229 şi J23/1789/2006 - cerere de renunţare la judecată 
Creditoarea SC Apro Crişana SA - societate în faliment având J05/209/1991 şi CUI 3458976 prin CII Laza Melania, 
prin Laza Melania 
Creditoarea Stegu Spolka z.o.o, cu sediul social în ul. Dworcowa 8, 46-025 Jetowa, Polonia, înmatriculată în RC de pe 
lângă Tribunalul Districtual din Opole, departamentul VIII sub nr. KRS 0000174827 şi sediul procesual ales în Sibiu, 
B-dul Mihai Viteazu, nr. 19, bl. V 9, sc. A, ap. 19, jud. Sibiu  
Creditoarea SC Rotiemme Impex SRL, cu sediul în Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor, având J05/2087/2005 şi CUI 
18023244  
Creditoarea SC Kema Materiale de Construcţii SRL cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 55C, sector 2, 
J40/13123/2008, CUI RO 24265161,  
Creditoarea SC Primordial Impex SRL cu sediul în Craiova, str. Caracal, nr. 146, jud. Dolj, CUI 4775786 şi nr. ORC 
J16/2758/1993 societate în faliment prin lichidator judiciar Reco Reorganizare IPURL cu sediul în Craiova, str. Nicolae 
Titulescu, nr. 2, bl. N, sc. 1, ap. 8, jud. Dolj, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II 0214/2006, CIF 21169437 
Administrator judiciar provizoriu consorţiul format din Euroconsult IPURL cu sediul în Oradea, str. Tuberozelor nr. 17, 
ap. 6 B, jud. Bihor, cod de identificare fiscală RO 26557570, e-mail office@euroconsult.ro şi Casa de Insolvenţă 
Crişana IPURL cu sediul în Oradea, str. G. Enescu, nr. 1, cam. 5 reprezentată de coordonator avocat Marinău Florin, 
CIF 28139875, nr. de înregistrare în RFO II-0528. 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ADCC TOTAL CONSTRUCT CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 15323662 

Proces verbal adunarea creditorilor 
Număr: ADCC-TCC/PV/15.04.2019 

Data emiterii: 15.04.2019 
1. Număr dosar 3294/93/2014, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Ifov, strada Stirbei Voda, nr. 24, oras Buftea, judeţul Ilfov. 
3.1. Debitor: ADCC TOTAL CONSTRUCT CONSULTING SRL, cod de identificare fiscală 15323662, sediul social: 
Bucureşti B-dul Ion Ionescu de la Brad nr 67 parter apt. 2 sector 1. Număr de ordine în registrul comerţului 
J40/13997/2014 
3.2. Administrator special: NEACSU ARINA CLAUDIA. 
4.Creditor: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI în 
reprezentarea ADMINISTRATIE FINANTELOR PUBLICE ILFOV, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA 
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SC CRISTIMAR ELLA IMPORT EXPORT SRL, SC MARMURA 
PANTELIMON SRL, MARINESCU CATALIN CRISTIAN. 
5. LICHIDATOR JUDICIAR: AGENTIA DE REORGANIZARE JUDICIARA IPURL numar matricol 2A0525, cu 
sediul pentru comunicarea actelor în Bucureşti, sector 3, B-ul Regina Elisabeta nr. 3, et. 2, camera 12, telefon 
0724329325, fax 021 310.44.60, e-mail: office@reorganizare-judiciara.ro 
6.Subscrisa: Agenţia de Reorganizare Judiciara IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ADCC Total 
Construct Consulting SRL, conform Incheierii civile nr.271 pronunțata în data de 27.04.2015 de Tribunalul Ilfov, Secţia 
Civilă, în dosarul 3294/93/2014, în temeiul art. 47 şi urmatoarele din Legea 85/2014 privind procedura insolventei, a 
convocat adunarea creditorilor debitoarei ADCC Total Construct Consulting SRL, pentru astazi, în data de 15.04.2019, 
ora 14.00, avand ca 
ORDINE DE ZI: 
1. Aducerea la cunostinta creditorilor privind posibilitatea de a formula plangere penala atat impotriva numitei 
Marinescu Andreea Diana, în calitate de fost administrator statutar al societatii AM HOME DESIGN CONSTRUCT 
SRL – societate radiata cat şi impotriva numitului Marinescu Cristian Catalin, în calitate de fost administrator statutar al 
debitoarei ADCC TOTAL CONSTRUCT CONSULTING SRL – societate în faliment, sub aspectul savarsirii 
infractiunii prevazute de art.241 Cod Penal. 
Avand în vedere faptul ca nu au fost comunicate voturi în scris de creditori, se constata ca nu exista cvorum şi nu se 
declara deschisa sedinta adunarii creditorilor debitoarei ADCC TOTAL CONSTRUCT CONSULTING SRL. 
Prezentul proces verbal a fost incheiat în doua exemplare . 

Lichidator judiciar, Agentia de Reorganizare Judiciara IPURL 
Prin Asociat Coordonator Lucian Lascu 

 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7947/17.04.2019 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

20 

2. Societatea DENMAR CONSART SRL, cod unic de înregistrare: 26421119 
Uniunea Nationala a Practicienilor în Insolventa din Romania -Filiala Bucuresti 
VALROM CONSULT – IPURL  
prin asociat coordonator DRAGOI VALERIA 
Intreprindere Profesionala Unipersonala cu Raspundere Limitata, nr inregistrare RSP 0288/19.01.2007  
Sediul social str. DR. JOSEPH LISTER, nr 58, ap 3, sector 5, Bucuresti ,cp 050544 tel/fax 0217812009; 0761-334.994  
PUNCT DE LUCRU str. Frederic Joliot Curie nr 17, sector 5, Bucuresti, telefon /fax 021- 313.75.15 
E’mail valeria_dragoi@yahoo.com ;web.http:/www.liquidation-ro.com 
Tribunalul Bucuresti 
Sectia VII-a Civila  
Dosar nr. 32429/3/2018 
Termen: 24.04.2019 

Raport nr. 1 
privind indeplinirea atributiilor administratorului judiciar 

fata de debitoarea SC Denmar Consart SRL 
Nr. 374 /16.04.2019 

1. Prin Hotărârea din data de 16.01.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila în dosarul nr. 
32429/3/2018, în temeiul art.72 alin.6 din Legea nr.85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale impotriva 
debitoarei, SC DENMAR CONSART SRL cu sediul în str. VISTIERNICUL STAVRINOS, nr. 19, Bl. 54, sc.A, et. 2, 
ap. 6, sector 6, BUCUREŞTI, CUI 26421119, J40/635/2010, în cauza fiind numit administrator judiciar VALROM 
CONSULT–IPURL prin DRAGOI VALERIA, practician în reorganizare judiciara si faliment, cu sediul profesional în 
str. Dr. Lister, nr.58, ap.3, sector 5, Bucuresti, cu atributiile prevazute de art.58 din Legea nr.85/2014. 
2. PARTI IN DOSAR 
Debitor: - DENMAR CONSART SRL cu sediul în str. VISTIERNICUL STAVRINOS, nr. 19, Bl. 54, sc.A, et. 2, ap. 6, 
sector 6, BUCUREŞTI, CUI 26421119, J40/635/2010. 
Creditor: NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA. 
3.-ACTIVITATI DESFASURATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR 
3 .1.-Din datele furnizate de la Oficiul National al Registrului Comertului si Municipiului Bucuresti cu privire la 
debitoare, cu referiri asupra sediului social, numarului de inregistrare, cod fiscal, date despre asociati, date despre 
administratori, date despre cenzori, structura asociatilor (persoane fizice sau juridice), date cu privire la structura 
capitalului social (autohton sau strain), daca societatea are filiale, sau sucursale sau subunitati, sau daca impotriva 
acesteia au fost inregistrate interdictii au rezultat urmatoarele: 
La data intrarii în faliment a societatii erau administrator / asociati urmatorii: 
Mitroi Adrian Daniel, cetatenie romana, cota de participare la beneficii si pierderi 100%. 
Activitate principala: Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 
sanitare (Ordin 337/2007 - CAEN Rev.2). 
3.2.–In conformitate cu dispozitiile art.99 si art.100 din Legea 85/2014 si ale sentintei civile de deschidere a procedurii, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila în dosarul nr: 32429/3/2018, administratorul judiciar a 
desfasurat în concret urmatoarele activitati:) – în temeiul art.99 s–a efectuat notificarea tuturor creditorilor, în cotidianul 
BURSA din data de 28.01.2019, conform chitantei nr.2023 /08.02.2019. 
– în temeiul art.99 cu respectarea art.100 au fost notificati : 
- Debitoarea - SC DENMAR CONSART SRL; 
- Directia de Impozite si Taxe Locale sector 1,2,3,4,5,6; 
- D.G.R.F.P.B. în reprezentarea AFP sector 6 ; 
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului; 
- Buletinul Procedurilor de Insolventa. 
Notificare privind deschiderea procedurii s-a efectuat în Buletinul Procedurilor de Insolvenþã nr. 1604/25.01.2019. 
4. SITUATIA ACTELOR CONTABILE ALE SOCIETATII 
Notificarea celor de mai sus s–a facut prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (dovada si confirmarile de 
primire în original se afla asupra administratorului judiciar si pot fi prezentate la cerere), anexam, fotocopia borderou 
corespondenta din 30.01.2019. 
Toata corespondenta, a fost transmisa cu confirmare de primire, si a fost primita de catre toti destinatarii, mai putin 
debitoarea. 
Conform dispozitiilor legale notificarea deschiderii procedurii s-a facut prin intermediul Buletinului Procedurilor de 
Insolventa nr.1604/25.01.2019. 
Urmare a comunicarilor primite de la Registrul Comertului s-a constatat ca administratorul statutar al debitoarei este 
Mitroi Adrian Daniel, cetatenie romana, cota de participare la beneficii si pierderi 100%. 
S-au facut demersuri catre MAI – Directia pentru Evidenta Persoanelor, cu adresa nr. 87/23.01.2019 pentru a ne 
comunica adresa de domiciliu a administratorului statutar. 
Prin adresa nr. 82/23.01.2019 debitoarea a fost notificata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, 
recomandata nr. nr.AR09396749426/30.01.2019 privitor la deschiderea procedurii, cu obligativitatea predarii actelor 
contabile ale societatii. 
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Cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr. AR09396749436/05.02.2019, a fost notificat administratorul 
statutar al debitoarei, Mitroi Adrian Daniel, cu obligativitatea predarii actelor contabile ale societatii, scrisoare ce a fost 
primita. 
Administratorul statutar al debitoarei nu s-a prezentat pentru a preda documentele contabile. 
Am facut demersuri cu adresa nr. 85/23.01.2019 la Serviciul Public Comunitar Permise Auto si Inmatriculari pentru a 
afla daca debitoare este inregistrata cu mijloace de transport pe numele sau. 
Cu adresa nr.203357/SPC/RM/21.02.2019 Registrul National de Evidenta a Permiselor de Conducere si a Vehiculelor 
Inmatriculate, a comunicat cu referire la dosarul cauzei ca debitoarea a figurat cu un autovehicul marca FIAT, iar la data 
de 30.09.2015 acesta a fost instrainat. 
Administratorului statutar nu a predat actele contabile si documentele societatii asa cum prevad dispozitiile art.67 din 
Legea nr.85/2014. 
5. ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR 
A fost convocata Adunarea Generala a Asociatilor în data de 08.02.2019, insa nu s-a prezentat niciun asociat. 
6. DATE PRIVIND ACTIVUL DEBITOAREI 
6.1. DATE PRIVIND DISPONIBILUL BANESC - SITUATIA CONTURILOR BANCARE 
Potrivit art. 86 din Legea nr.85/2014, cu adresa nr.86/23.01.2019, aministratorul judiciar a notificat un numar de 
douazeci si opt de banci în vederea indisponibilizarii conturilor debitoarei. 

Nr. 
crt 

Institutia bancara Nr. adresa/ data Raspuns 

1 ALPHA BANK 9771/06.02.2018 Debitoarea nu figureaza cu conturi deschise în 
evidentele Alpha Bank 

2 BANCA ROMANA DE CREDITE 
SI INVESTITII  

2032/06.02.2019 Debitoarea nu are cont deschis la banca 
noastra 

3 BANK LEUMI ROMANIA SA      

4 BANCA ROMANA DE 
DEZVOLTARE. – G.S.G. 

113926/01.02.2019 Debitoarea are cont deschis la banca noastra, 
avad sold zero. 

5 BANCA COMERCIALA 
ROMANA SA  

3100000DZKB6 Debitoarea nu are conturi deschise la BCR 

6 BANCA FEROVIARA SA 1397/01.02.2017 Debitoarea nu are conturi deschise la banca 
noastra 

7 BANCA ROMANEASCA 141819/04.02.2019 Debitoarea nu detine conturi deschise la banca 
noastra 

8 BANCA TRANSILVANIA SA  152599/07.02.2019 Debitoarea are cont deschis la banca 
Transilvania, avand sold -386,08 lei. 

9 BLOM BANK FRANCE SA 
PARIS SUC. ROMANIA 

1462/04.02.2019 Debitoarea nu figureaza cu conturi deschise la 
banca noastra 

10 CEC BANK      

11 CITIBANK ROMANIA SA  304/04.02.2019 Debitoarea nu are conturi deschise în 
evidentele bancii noastre 

12 CREDIT EUROPE BANK ( 
Romania ) SA  

fn /08.02.2019 Debitoarea nu are conturi deschise la banca 
noastra 

13 EMPORIKI BANK – Romania SA  2871/04.02.2019 Debitoarea nu are conturi deschise la banca 
noastra 

14 EXIM BANK SA  748/05.02.2019  Debitoarea nu figureaza cu conturi deschise la 
banca noastra 

15 GARANTIBANK 
INTERNATIONAL BUSINESS 
CENTER 

55663/07.02.2019 Debitoarea are cont deschis la 
GARANTIBANK INTERNATIONAL 
BUSINESS CENTER cu sold 94,76 Ron. 

16 IDEA BANK 6519/01.02.2019 Debitoarea nu are conturi deschise la IDEA 
BANK 

17 ING BANK  1730717/11.02.2019 Debitoarea nu are conturi deschise la institutia 
noastra 

18 INTESA SAN PAOLO 
ROMANIA  

17137/04.02.2019   Debitoarea nu detine conturi deschise în 
evidentele bancii 

19 LIBRA BANK SA  11398/05.02.2019 Debitoarea nu are conturi deschise la banca 
noastra 

20 MARFIN BANK ( Romania )  2578/04.02.2019 Debitoarea nu detine conturi deschise la banca 
noastra 

21 NEXTE BANK SA     
22 OTP BANK ROMANIA SA  fn/06.02.2019 Debitoarea nu este client OTP 
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Nr. 
crt 

Institutia bancara Nr. adresa/ data Raspuns 

23 PATRIA BANK fn/07.02.2019 Debitoarea nu figureaza cu conturi deschise la 
banca noastra 

24 FIRST BANK- (PIRAEUS BANK 
ROMANIA) 

20004/01.02.2019 Debitoarea nu are conturi deschise la FIRST 
BANK 

25 PORSCHE BANK ROMANIA  1576/13.02.2019 Debitoarea nu figureaza în baza de date ca 
fiind client la banca noastra 

26 PROCREDIT BANK –Birouri 
Popriri  

903805/01.02.2019 Debitoarea nu are conturi deschise la banca 
noastra 

27 RAIFFEISEN BANK SA – 
Colectiv Operatiuni Popriri 

1460765/08.02.2019 Debitoarea are conturi deschise la banca 
noastra insa acestea au fost poprite în favoarea 
AFP sector 6 

28 UNICREDIT BANK SA  16931/08.02.2019 Debitoarea nu are cont deschis la UniCredit 
Bank 

Debitoarea are cont deschis la GARANTIBANK INTERNATIONAL BUSINESS CENTER cu sold 94,76 RON si la 
Banca Transilvania, cu soldul de -386,08 RON. 
6.2 DATE PRIVIND BUNURILE MOBILE /IMOBILE  
6.2.1. D.I.T.L. sector 1 prin adresa nr. 538263/22.02.2019, a comunicat cu referire la dosarul cauzei ca debitoarea nu 
figureaza inregistrata cu bunuri mobile si / sau imobile declarate si nu datoreaza creante bugetului local al sectorului 1. 
6.2.2. D.I.T.L. sector 2 prin adresa nr. 31749/04.02.2019, a comunicat cu referire la dosarul cauzei ca debitoarea nu 
figureaza în evidentele sale cu bunuri sau debite.  
6.2.3. D.I.T.L. sector 3 prin adresa nr.282970/05.02.2019, a comunicat cu referire la dosarul cauzei ca debitoarea nu 
figureaza cu debite cau bunuri în evidentele ale sectorului 3.  
6.2.4. D.I.T.L. sector 4 prin adresa nr. 29669/18.02.2019 a comunicat cu referire la dosarul cauzei, ca debitoarea nu a 
figurat si nu figureaza în evidentele sale fiscale.  
6.2.5. D.I.T.L. sector 5 prin adresa din data 08.02.2019 a comunicat cu referire la dosarul cauzei, ca debitoarea nu 
figureaza cu bunuri impozabile în evidentele sale.  
6.2.6. D.I.T.L. sector 6 prin adresa nr.2401901771/27.02.2019, a comunicat cu referire la dosarul cauzei ca debitoarea 
nu figureaza cu bunuri mobile sau imobile în evidentele sale fiscale.  
6.2.7. Cu adresa nr.203357/SPC/RM/21.02.2019 Registrul National de Evidenta a Permiselor de Conducere si a 
Vehiculelor Inmatriculate, a comunicat cu referire la dosarul cauzei ca debitoarea a figurat cu un autovehicul marca 
FIAT, iar la data de 30.09.2015 acesta a fost instrainat. 
6.2.8. Cu adresa nr.3560005/21.02.2019 MAI – Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, 
confirma ca administratorul statutar figureaza cu domiciliul la adresa indicata de ONRC. 
7 DATE PRIVIND PASIVUL DEBITOAREI  
7.1 S-a intocmit TABELUL PRELIMINAR al obligatiilor debitoarei care a fost afisat la usa instantei si publicat în BPI 
nr. 1604/25.01.2019. La masa credala a debitoarei s-au inscris trei creditori (DGRFPMB –AFP S6, DITL sector 6 si SC 
NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA ) cu creante în cuantum de 382.734,57 lei. 
7.2 TABELUL DEFINITIV al obligatiilor debitoarei are termen la data de 15.04.2019. 
8. CONCLUZIE PRIVIND CAUZELE SI IMPREJURARILE CARE AU CONDUS LA STAREA DE INSOLVENTA 
potrivit dispozitiilor art. 58, alin.1 si art. 97 din Legea 85/2014. 
Urmare a comunicarilor primite de la Registrul Comertului s-a constatat ca administratorul statutar al debitoarei este 
Mitroi Adrian Daniel, cetatenie romana, cota de participare la beneficii si pierderi 100%. 
Cu adresa nr.203357/SPC/RM/21.02.2019 Registrul National de Evidenta a Permiselor de Conducere si a Vehiculelor 
Inmatriculate, a comunicat cu referire la dosarul cauzei ca debitoarea a figurat în calitate de proprietar cu un autovehicul 
marca FIAT DOBLE, iar la data de 30.09.2015 acesta a fost instrainat. 
La data prezentei debitoarea nu figureaza cu vreun vehicul inregistrat pe numele sau. 
Administratorul statutar al debitoarei nu s-a prezentat pentru a preda documentele contabile. 
In urma demersurilor facute, administratorul judiciar a gasit depuse pe sit-ul ANAF bilanturi contabile aferente anilor 
2014-2017.  
In concluzie: în urma analizei efectuate în baza documentelor analizate administratorul judiciar nu este în masura sa 
stabileasca cauzele si imprejurarile care au condus la starea de insolventa a debitoarei .in prevederile art. 169 din legea 
85/2014. Urmeaza sa fie convocata adunarea generala a creditorilor pentru a pune în discutie oportunitatea formularii 
cererii de angajare a raspunderii potrivit art. 169, alin.2 din legea 85/2014 . 
9. CONCLUZII  
9.1 Sa se ia act de faptul ca s-a intocmit raport în confomitate cu prevederile art.58 alin.1 si art.97 alin.1 din Legea 
nr.85/2014. In urma analizei efectuate în baza documnetelor pe care le-a avut la dispozitie administratorul judiciar nu 
este în masura sa stabileasca cauzele si imprejurarile care au condus la starea de insolventa. In masura în care va intra în 
posesia si a altor documente va fi completat raportul pe cauze. 
9.2 Sa se ia act de faptul ca s-a intocmit raport în confomitate cu prevederile art.58 alin.1 si art.92 alin.1 din Legea 
nr.85/2014 cu propunerea de trecere la faliment simplificat al debitoarei, avand în vedere ca la data prezentei nu 
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figureaza cu niciun vehicul inregistrat pe numele sau. 
Sa se dispuna trecerea la faliment simplificat în conformitate cu dispozitiile art.145(1), lit.D din Legea 85/2014, 
coroborat cu dispozitiile art. 38, alin 2, punct 1,2,3,4. 
Sa se acorde un termen în vederea convocarii adunarii generale a creditorilor pentru a pune în discutie oportunitatii 
formularii cererii conform art.169, alin.3 din Legea 85/2014 si a inchiderii procedurii conform art. 174 (1) din legea 
85/2014. Onorariul dispus de instanta si cheltuielile în cuantum de 338,37 lei conform centralizator sa fie suportate din 
fondul prevazut de art.39 alin.4, din Legea 85/2014. 
Anexez: 
- Borderou corespondenta – fotocopie (anexa 1) ; 
- Buletinul Procedurilor de Insolvenþã (anexa 2 ) ;  
- Notificare ziarul BURSA (anexa 3) ; 
- Relatii bunuri (anexa 4); 
- Tabel raspuns institutii bancare (anexa 5);  
- Centralizator cheltuieli (anexa 6); 
- Raport intocmit potrivit art.97 si Raport intocmit art. 92, din L85/2014 (anexa 7 );  

S.C. Denmar Consart SRL 
Prin administrator judiciar, 
Valrom Consult –IPURL  

Prin Dragoi Valeria  
 

3. Societatea EURO TYRES MANUFACTURING SRL, cod unic de înregistrare: 18787381 
România Tribunalul Bucureşti Secţia a VII a Civila 
Sediul: Splaiul Independenţei nr. 319 L, clădirea B, Bucureşti sector 6 
Dosar nr. 14239/3/2018/a1 

Comunicare încheiere civilă 
emisă la: ziua 11 luna 04 anul 2019 

Către, 
(denumirea persoanei juridice / numele şi prenumele persoanei fizice) 
contestatori 
ALTON MEDIA GROUP LLC CESIONAR AL OPTIMA ACQUISITION LLC CU SEDIUL ALES LA PAPUC & 
PAVEL SCA - sector 1, Bucureşti, Bd.Nicolae Balcescu (bloc Intercontinental), nr. 2-4, et. 2, ap. 211 
OPTIMA FIXED INCOME LLC CU SEDIUL ALES LA PAPUC & PAVEL SCA - sector 1, Bucureşti, Bd.Nicolae 
Balcescu (bloc Intercontinental), nr. 2-4, et. 2, ap. 211 
PJSC CB PRIVATBANK CU SEDIUL ALES LA SCA BONDOC SI ASOCIATII - sector 1, Bucureşti, 
STR.LONDRA, nr. 34 
SC EURO TYRES MANUFACTURING SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL SHIMON PINCHAS LABER CU 
SEDIUL ALES LA CONSTANTINOF SI ASOCIATII SCPA - sector 2, Bucureşti, STR.VASILE LASCAR, nr. 204 
debitor 
BUSINESS RECOVERY BD&A SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC EURO TYRES MANUFACTURING 
SRL - sector 1, Bucureşti, STR.GEN.H.M.BERTHLOT, nr. 84, sc. SPATIUL B, et. P 
SC EURO TYRES MANUFACTURING SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL SHIMON PINCHAS LABER CU 
SEDIUL ALES LA CONSTANTINOF SI ASOCIATII SCPA - sector 2, Bucureşti, STR.VASILE LASCAR, nr. 204 
intimaţi 
PJSC PRIVAT BANK - CU SEDIUL ALES LA SCA BONDOC SI ASOCIATII - sector 1, Bucureşti, STR.LONDRA, 
nr. 34 
BUSINESS RECOVERY BD&A SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC EURO TYRES MANUFACTURING 
SRL - sector 1, Bucureşti, STR.GEN.H.M.BERTHLOT, nr. 84, sc. SPATIUL B, et. P 
(lista anexă) 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile, sentinţei civile nr. din data de 11.04.2019 pronunţată în dosarul nr. 
14239/3/2018/a1 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul EURO TYRES MANUFACTURING 
SRL cu sediul în sector 5 Bucureşti, str. Dr.Louis Pasteur nr. 38, et. 1, ap. 5, CUI RO 18787381. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
Dosar nr. 14239/3/2018/a1 
România Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civila 

Încheiere 
Şedinţa publică din data de 29.03.2019 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte: Judecator Sindic — Paicu Mihaela 

Grefier: Necula Ana 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect contestaţiile la tabelul preliminar, formulate de către 
contestatorii SC EURO TYRES MANUFACTURING SRL prin administrator special, ALTON MEDIA GROUP LLC 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7947/17.04.2019 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

24 

cesionar al OPTIMA ACQUISITION LLC, OPTIMA FIXED INCOME LLC şi contestatorul – intimat PJSC CB 
PRIVATBANK, împotriva intimatului - contestator PJSC CB PRIVAT BANK şi intimatului BUSINESS RECOVERY 
BD&A S.P.R.L. administrator judiciar al SC EURO TYRES MANUFACTURING SRL . 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns contestatorii SC Euro Tyres Manufacturing SRL prin 
administrator special reprezentant de avocat Valentin Constantinof conform împuternicirii avocaţiale aflată la dosar, fila 
18, vol. I, Alton Media Group LLC cesionar al Optima Fixed Income LLC prin avocat Iablonschi Ionuţ conform 
împuternicirii avocaţiale aflată la dosar, fila 64 din dosarul conexat şi fila 104, vol. 4 din prezenta cauză, Alton Media 
Group LLC cesionar al Optima Acquisition LLC prin avocat Iablonschi Ionuţ conform împuternicirii aflată la dosar, 
contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocaţi Mihai Ciprian Dimitriu şi Dinu Viorel conform împuternicirii 
avocaţiale aflată la dosar şi Business Recovery BD&A S.P.R.L. administrator judiciar al SC Euro Tyres Manufacturing 
SRL prin avocat Dobrin Răzvan conform împuternicirii avocaţiale aflată la dosar, fila 105.  
Procedura de citare legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, învederează instanţei faptul că în prezenta cauză 
sunt două cereri formulate, respectiv, o cerere de înscriere provizorie şi o cerere de suspendare a judecăţii până la 
soluţionarea acţiunii în anulare şi solicită să se dea cuvântul pe cele două cereri în ordinea precizată, deoarece în măsura 
în care instanţa va admite cererea de suspendare să se poată aplica măsura. 
Administratorul judiciar al debitorului prin avocat, susţine că se poate pune în discuţie cererile în ordine cronologică, 
însă instanţa va decide. 
Administratorul special al debitorului prin avocat, consideră că trebuie să se pună în discuţie cererea de suspendare, în 
condiţiile în care înscrierea provizorie de principiu presupune pe de o parte discutarea excepţiilor invocate şi pe de altă 
parte administratoarea unor probatorii solicitate inclusiv prin contestaţia formulată. 
Instanţa aduce la cunoştinţă părţilor prezente prin reprezentanţi convenţionali, faptul că se pot pune concluzii pe cele 
două cereri şi urmează a fi stabilită ordinea la momentul soluţionării. 
Pe cererea de înscriere provizorie, contestatorul - intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, pune concluzii 
de admitere şi solicită să se constate că este situaţia în care se impune o asemenea înscriere provizorie a creanţei 
deţinute în cuantum de 1.009.348.318,11 lei ca creanţă pură şi simplă, faţă de înscrierea care este făcută la acest 
moment sub condiţie suspensivă. 
Totodată reprezentantul convenţional al contestatorului - intimat PJSC CB Privat Bank, Dinu Viorel, mai precizează că 
motivul ţine de împrejurarea că contestaţiile care sunt conexate la prezenta cauză încă nu pot fi soluţionate, procedura 
de insolvenţă se derulează în paralel, iar clientul său este lipsit de dreptul de vot în cadrul Adunării creditorilor şi de 
orice control real şi efectiv cu privire la procedură, deşi deţine o creanţă foarte mare şi deţine acte de garanţie din care 
rezultă această creanţă. 
 Administratorul special al debitorului prin avocat, susţine faptul că în cuprinsul întâmpinării formulate a invocat şi 
excepţii cu privire la această solicitare şi din punctul său de vedere trebuie discutate mai întâi excepţiile. 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, solicită admiterea cererii de înscriere provizorie 
aşa cum a fost formulată, deţine o creanţă, există o contestaţie în care timpul de soluţionare este lung, iar motivele 
pentru care consideră că se impune înscrierea provizorie sunt cele arătate în cerere, respectiv, valabilitatea aparentă a 
titlului deţinut, motivele pentru care consideră că înscrierea sub condiţie suspensivă de principiu nu sunt corecte şi 
vătămarea care se produce prin neînscrierea în tabel cu titlul de creanţă pură şi simplă. 
Faţă de cele menţionate, până la soluţionarea contestaţiilor, contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat 
Dinu Viorel, subliniază că se pune problema şi ce măsura urmează a se lua cu privire la suspendarea contestaţiilor şi în 
măsura în care se impune această suspendare cu atât mai mult se justifică cererea de înscriere provizorie, poate fi vorba 
de un an de zile în care subscrisa nu are nici un drept de vot, chiar dacă deţine o creanţă recunoscută de către 
administratorul judiciar. 
De asemenea contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, mai arată că este creditor în această 
procedură, deţine nişte acte valabile, au fost recunoscute de principiu, însă nu are ce trebuie pentru că cineva a pus nişte 
condiţii şi trebuie lămurite acele condiţii. 
 Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Mihai Ciprian Dimitriu, precizează că situaţia se încadrează 
în texul de lege prevăzut de art. 111 alin. 6 teza II din lege şi chiar în ipoteza în care ar mai fi necesare probe, deşi 
consideră că nu mai este cazul, situaţia premiză a textului de lege prevăzută de art. 111 alin. 6 teza II este îndeplinită, 
toate cerinţele legii în acest moment şi pe aceste probe fără a mai fi necesare altele şi chiar dacă s-ar invoca excepţii 
sunt îndeplinite. 
Faţă de cele menţionate, contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Mihai Ciprian Dimitriu, solicită 
admiterea cererii de înscriere provizorie, subliniind faptul că prin raportare la totalul masei credale, creanţa deţinută este 
de aproximativ 94%, în timp ce în prezent procedura este controlată în întregime de către Adunare şi Comitet, de câţiva 
creditori care deţin 3% din masa credală, toate măsurile de oportunitate ale procedurii sunt sub controlul lor, s-a 
subliniat la termenule anterioare faptul că subscrisa poate contestaţi, lucru ce s-a şi întâmplat, dar nu este de ajuns. 
Totodată reprezentantul convenţional al contestatorului – intimat PJSC CB Privat Bank, Mihai Ciprian Dimitriu, mai 
susţine faptul că a trecut un an de la data deschiderii procedurii, urmează decizii foarte importante în câteva luni, se va 
reorganiza sau nu societatea şi cum anume se va întâmpla acest lucru nu se ştie şi este inadmisibil, injust, neechitabil şi 
contrar legii ca aceste decizii să fie luate de către nişte creditori care deţin circa 3% din masa credală. 
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Reprezentantul convenţional al administratorului special, învederează instanţei faptul că sunt nişte excepţii de discutat, 
astfel că a invocat tardivitatea cererii de înscriere provizorie, deoarece cererea de înscriere provizorie am fost formulată 
în dosarul nr. 14239/3/2018/a8, respectiv, contestaţia formulată cu privire la înscrierea sub condiţie şi data la care s-a 
formulat cererea de înscriere provizorie depăşeşte primul termen de judecată impus de art. 204 din Codul de procedură 
civilă, ceea ce înseamnă că în acest dosar orice cerere nouă incidentală sau accesorie este tardivă. 
Cu privire la un alt aspect legat de tardivitatea cererii de înscriere provizorie, reprezentantul convenţional al 
administratorului special, susţine că se referă la faptul că această cerere trebuia formulată în dosarul de fond şi trebuia 
făcută până la data de 13.07.2018 dată pentru definitivarea tabelului de creanţe, există jurisprudenţă care confirmă 
faptul că înscrierea provizorie se poate face de către instanţa de judecată pentru a proteja procedura şi nu pentru a 
proteja dreptul unui creditor. 
Prin urmare având un termen limită pentru definitivarea tabelului, administratorul special al debitorului prin avocat, 
menţionează faptul că orice cerere trebuie făcută până la definitivarea tabelului, acesta este motivul pentru care a fost 
formulată greşit în contestaţie şi faptul că nu s-a definitiv tabelul încă, nu poate să curgă în favoarea unui creditor. 
Alton Media Group LLC prin avocat, în ceea ce priveşte excepţia tardivităţii, a subliniat acest aspect la termenul 
anterior, iar din punctul său de vedere cererea de înscriere provizorie este tardiv formulată raportat la faptul că în 
realitate ar fi o modificare a contestaţiei la tabelul preliminar şi din această perspectivă ţinându-se cont de faptul că 
cererea de înscriere provizorie a fost formulată prin lunile octombrie, noiembrie, aceasta apare ca tardiv formulată. 
În ceea ce priveşte întârzierea în formularea unei astfel de cerere, Alton Media Group LLC prin avocat, precizează că se 
invocă faptul că a trecut un an de la deschiderea procedurii insolvenţei, însă cererea de înscriere provizorie nu a fost 
făcută cel puţin concomitent fără să se mai pună în discuţie dacă trebuie făcută în dosarul de fond sau în cadrul 
contestaţiei, ci a fost formulată mult mai târziu decât momentul formulării contestaţiei împotriva tabelului preliminar. 
Faţă de cele menţionate, Alton Media Group LLC prin avocat, solicită admiterea excepţiei tardivităţii formulării cererii 
de înscriere provizorie. 
Cu privire la excepţia tardivităţii, administratorul judiciar al debitorului prin avocat, lasă la aprecierea instanţei măsura 
ce urmează a fi luată. 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, solicită respingerea excepţiei tardivităţii, întrucât 
nu există nici o dispoziţie legală care să condiţioneze formularea cererii de înscriere provizorie o dată cu contestaţia, 
exisă dispoziţiile prevăzute de art. 111 alin. 6 din lege. 
De asemenea contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, susţine faptul că cererea are un 
caracter provizorie şi caracterul unei măsuri provizorii în cursul soluţionării cererii principale care este contestaţia la 
tabel, din acest punct de vedere în mod corect a formulat cererea în dosarul privind contestaţia, ca până să se 
soluţioneze contestaţia, creanţa să fie înscrisă provizoriu în tabel şi consideră că nu este un viciu procedural faptul că a 
fost formulată în cadrul contestaţiei şi nu în dosarul de fond. 
Cu privire la dispoziţiile prevăzute de art. 204 din Codul de procedură invocate de către administratorul special prin 
apărător, contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, susţine că este o măsură provizorie, 
accesorie, distinctă de cererea principală dar în legătură cu aceasta şi ca exemplu sunt cererile care vizează măsurile 
asigurătorii, cererile de suspendare până la soluţionarea unei contestaţii la executare, cererea de suspendare a executării 
unei sentinţe pronunţată de instanţa de fond până la soluţionarea apelului.  
Alton Media Group LLC prin avocat, susţine faptul că se pun concluzii pe tardivitatea modificării contestaţiei, pentru că 
instanţa se va pronunţa indiferent că este o cerere care poate fi formulată sau nu există termen în care să fie formulată, 
instanţa se poate pronunţa doar cu privire la ceea ce a cerut contestatorul şi iar ceea s-a solicitat se menţionează în 
petitul contestaţiei. 
Cu privire la celelalte exemple arătate de către PJSC CB Privat Bank, Alton Media Group LLC prin avocat, învederează 
instanţei că într-adevăr sunt exemple de cereri de suspendare formulate într-o altă cauză, însă sediul materiei pe această 
cerere este legea nr. 85/2014, ori legea insolvenţei asigură un cadrul limitat sau se complementează cu dispoziţiile 
prevăzute de Codul de proceduri civilă doar în măsura în care dispoziţiile nu sunt contrare. În condiţiile în care 
legiuitorul a stabilit în mod clar un cadrul în care se desfăşoară sau în care se poate formula o astfel de cerere, în 
consecinţă părţile sunt limitate la cadrul reglementat de lege. 
Administratorul special al debitorului prin avocat, subliniază faptul că a invocat dispoziţiile prevăzute de art. 204 Cod 
procedură civilă în dosarul nr. 14239/3/2018/a8 ca modificare a contestaţie sau cerere nouă şi toate exemplele arătate de 
către PJSC CB Privat Bank au reguli distincte reglementate de Codul de procedură civilă. 
Totodată administratorul special al debitorului prin apărător, subliniază că în legea insolvenţei nu există o normă 
specială referitore la înscrierea provizorie, ar fi trebuit să formuleze o cerere distinctă pentru această chestiune, a înţeles 
să formuleze în dosarul nr. 14239/3/2018/a8 şi se aplică regulile de procedură raportat la condiţionarea procesului 
respectiv, momentul până la care putea să facă, nu este o chestiune incidentală de suspendare în cursul judecăţii, ci o 
cerere distinctă care trebuia formulată în termenul procedural. 
Administratorul special al debitorului prin avocat, mai arată că există normă generală care arată termenul până la care se 
pot formula cereri noi, iar modificarea cererii sub sancţiunea decăderii se poate face până la primul termen de judecată, 
ba mai mult de atât deţine şi probe pe înscrierea provizoriu. 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dimitriu Mihai - Ciprian, afirmă faptul că textul legii arată că 
chiar dacă pentru soluţionarea unora este nevoie de administrarea unor probe, se susţine chiar şi la acest moment că mai 
sunt necesare probe, însă consideră că instanţa nu numai că poate, ci chiar se impune să admită o astfel de cerere de 
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înscriere provizorie, mai precizează încă o dată că cererea principală este una singură, nemodificată şi apreciază faptul 
că creanţa îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi admisă ca pură şi simplă, toate condiţiile impuse de administratorul 
judiciar sunt nejustificate şi s-ar putea judeca fondul, pentru că inclusiv în prezent adversarii săi susţin că sunt necesare 
probe, pentru că se invocă excepţii, toată strategia lor bază pe susţineri dilatorii. 
Faţă de cele menţionate contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dimitriu Mihai – Ciprian, solicită 
respingerea excepţiei tardivităţii, pentru că se află în situaţia premisă a textului de lege, nu este vorba de o modificare a 
acţiunii, această soluţie poate fi dispusă de către instanţă chiar dacă nu s-ar solicita. 
Administratorul special al debitorului depune la dosar, notă de probatoriu. 
Alton Media Group LLC prin avocat, susţine faptul că nu s-a verificat la dosarul cauzei dacă cererea de înscriere 
provizorie a fost timbrată. 
La interpelarea instanţei, Alton Media Group LLC prin avocat, arată că invocă excepţia netimbrării. 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, susţine că nu este supusă timbrajului cererea de 
înscriere provizorie şi nu înţelege care este temeiul legal. 
 Alton Media Group LLC prin avocat, mai precizează faptul că PJSC CB Privat Bank a susţinut la termenul anterior să 
este o cerere distinctă, nu este o cerere incidentală echivalent cu o cerere de probatoriu.  
Totodată precizează Alton Media Group LLC prin avocat, că va susţine această excepţie raportat la susţinerile formulate 
de către PJSC CB Privat Bank, întrucât fiind o cerere formulată în cadrul procedurii, ea este supusă timbrajului, iar în 
măsura în care instanţa va respinge excepţia tardivităţii, solicită să se admită excepţia netimbrării raportat la 
argumentele folosite de partea adversă, respectiv, că această cerere este una distinctă faţă de cererea principală. 
 Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dimitriu Mihai – Ciprian, subliniază că nu este o nouă cerere 
şi consideră că nu se impune timbrarea, dar dacă aceasta este problema depune la dosar dovada achitării taxei judiciare 
de timbru în original aferentă cererii de înscriere provizorie, plătită la sediul instanţei din sectorul 3. 
Instanţa acordă cuvântul pe nota de probatoriu cu privire la cererea de înscriere provizorie. 
Cu privire la timbrarea cererii, administratorul special al debitorului prin avocat, arată că orice cerere formulată în 
cursul procedurii se timbrează cu sumă fixă, se pare că s-a depus astăzi dovada achitării taxei judiciare de timbru, însă 
în alte dosare anterioare ca urmare a invocării excepţiei netimbrării, instanţa a pus în vedere creditorului PJSC CB 
Privat Bank să achite taxa judiciară de timbru în sector 6, drept urmare instanţa s-a pronunţat în acest sens. 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dimitriu Mihai – Ciprian, precizează că la termenul anterior 
s-a invocat faptul că trebuia taxa de timbru să se achite în sector 3 şi nu sector 6, invocând dispoziţiile prevăzute de art. 
40 din Ordonanţa privind taxele de timbru în care se menţionează faptul că sediul este cel al instanţei şi nu al secţiei. 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, arată că este evidentă că se doreşte o nou 
amânare. 
Alton Media Group LLC prin avocat, apreciază faptul că partea adversă consideră că este dilatoriu să se invoce o 
excepţie şi să se pună în concluzii pe această, însă instanţa s-a pronunţat cu privire la locul unde trebuie să fie achitată 
taxa judiciară de timbru. 
Instanţa acordă cuvântul părţilor prezente prin reprezentanţi convenţionali pe nota de probatoriu. 
Administratorul special al debitorului prin avocat, având cuvântul, susţine faptul că nu s-a făcut dovada conţinutul legii 
străinii care este obligaţia reclamantului şi faptul că nu se face dovada existenţii debitorilor, sunt chestiuni care ţin de 
dovada pe care trebuia să o facă reclamantul o data cu cererea de creanţă, cu contestaţia formulată, inclusiv pentru 
cererea de înscriere provizorie şi mai solicită proba cu expertiză contabilă care trebuie prorogată pe fondul 
contestaţiilor.  
De asemenea reprezentantul convenţional al administratorul special, precizează faptul că nu se administrează încă 
probe, se formulează contestaţii, trebuie definitivat tabelul, este termen în iunie/iulie 2019 şi se poate discuta înscrierea 
provizorie fără aceste probe, însă a fost depăşit momentul, este momentul în care instanţa ştie ce poziţie procesuală are 
subscrisa şi nu există acte conform legii pentru a discuta, nu se ştie care este legea cipriotă aplicabilă unor contracte de 
credit cu nişte debitorii care nu ştie dacă există şi a solicitat fiind obligaţia contestatorului – intimat PJSC CB Privat 
Bank conform dispoziţiilor prevăzute de art. 293 din Codul de procedură civilă să depună înscrisurile.  
Administratorul special al debitorului prin avocat, mai arată că toate ţările străine au lege specială pe regimul bancar, ba 
mai mult de atât s-au depus la dosar extrase online cu privire la existenţa unor debitori din British Virigin Istands, care 
trebuiau să fie supralegalizate sau măcar apostilate. 
Mai arată administratorul special al debitorului prin avocat, că a solicitat situaţia conturilor, însă nu s-a precizat nimic, 
astfel că probele trebuie administrate şi pe înscrierea provizorie. 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, având cuvântul, susţine faptul că este vorba de o 
cerere de probe ce vizează fondul contestaţiilor, pe cererea de înscriere provizorie solicită instanţei să se pronunţe pe 
baza documentelor aflate la dosar, depuse o dată cu contestaţia şi ulterior, ori referitor la documentele supralegalizate pe 
anumite jurisdicţii şi a depus la dosar documente ce apar online până la obţinerea acestora, ba mai mult de atât nu avea 
cum să ştie că părţile nu au încredere în acest sistem şi că vor documente pe care să fie aplicate mai multe ştampile. 
Cu privire la dovada legii străine, contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, apreciază că a 
făcut în mod corect şi complet dovada aşa cum se face. 
Referitor la existenţa contractelor de garanţie, ce raporturi juridice s-au născut, ce alte contracte s-au încheiat şi ce 
demersuri s-au făcut, contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, apreciază că toate acestea 
sunt chestiuni de fond. 
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Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dimitriu Mihai – Ciprian, mai susţine faptul că conţinutul 
legii străine este invocat ca fiind necesar ca probă, cu privire la dovada plăţii către împrumutaţi a sumelor pretinse, 
există declaraţiile acestora la dosar, anexa 1 la contestaţie, din care rezultă că acestea au fost primite. 
Administratorul judiciar al debitorului prin avocat, având cuvântul, arată că a invocat prin întâmpinarea formulată faptul 
că era necesară dovada efectuării plăţii, contractul de împrumut este un contract real care presupune ca pentru a lua 
consimţământ legal trebuie să se dovedească înmânarea banilor, ori PJSC CB Privat Bank nu a reuşit să facă această 
dovadă, au depus nişte documente prin care societăţile împrumutate recunosc că au primit banii, însă nu poate fi de 
acord cu aceste documente întrucât trebuie să se facă dovada exactă. 
Totodată administratorul judiciar al debitorului prin avocat, susţine faptul că PJSC CB Privat Bank solicită înscrierea 
provizorie pentru suma de peste un miliard de lei şi aşa cum s-a susţinut va deţine în jur de 94% din masa credală, ceea 
ce înseamnă că în măsura în care instanţa va înscrie provizorie această creanţă în tabel va trebuii să întocmească tabelul 
definitiv, tabelul definitiv presupune ca în termen de 30 de zile să se propună un plan de reorganizare, să se voteze, în 
condiţiile în care PJSC CB Privat Bank va deţine un procent de 93% şi mai mult ca sigur va respinge confirmarea 
planului de reorganizare cu consecinţa trecerii la faliment, este o situaţie ireversibilă, iar cei 400 de oameni care 
lucrează vor fi concediaţi şi toată fabrica va fi închisă. 
O altă consecinţa ar mai fi, susţine administratorul judiciar prin avocat, schimbarea lichidatorul judiciar şi există şanse 
foarte mari ca acesta din urmă să retragă acţiunea în anulare, iar scopul PJSC CB Privat Bank este acele de a fi înscris 
provizorie, să se schimbe lichidatorul judiciar şi ulterior să se retragă acţiunea. 
Totodată administratorul judiciar al debitorului prin avocat, susţine că înscrierea provizorie înseamnă că în măsura în 
care s-ar şterge creanţa din tabel să se poată revenii, în al doilea rând doreşte înscrierea provizorie a creanţei în grupa 
creanţelor garantate cu toată suma, ori legea insolvenţei prevede că se va înscriere în tabel la valoarea garanţiilor după 
ce se va întocmii raportul de evaluare, iar la acest moment nu a fost întocmit raportul de evaluare, nu poate să înscrie 
creditorul cu suma de mai bine de un miliard de lei, deoarece nici pe departe patrimoniul debitorului nu valorează atât 
de mult, va ajunge acest creditor cu un procent de 94 % în baza unor creanţe, faţă de care nu ştie exact unde sunt, nu ştie 
dacă s-au dat banii, ba mai mult de atât banii s-au învârtit în mai multe offshore, în Cipru, Insulele Virgine Britanice, 
Balize, iar debitorul nu văzut nici un ban, ci pur şi simplu este doar un terţ garantat. 
Cu privire la solicitarea PJSC CB Privat Bank în subsidiar de înscriere în grupa creanţelor chirografare, administratorul 
judiciar al debitorului prin avocat, consideră că se află în eroare PJSC CB Privat Bank, întrucât nu poate fi înscris în 
această grupă deoarece nu are un drept de creanţă, nu are nici un drept de creanţă asupra debitorului, este evident şi 
nimeni nu a contestat până acum, are un drept real asupra bunurilor, iar contractul de împrumut este un contract real, cel 
de garanţie este un contract accesoriu contractului de împrumut, ori dacă contractul de împrumut nu a fost legal 
încheiat, nici contractul de garanţie nu poate fi legal. 
Faţă de cele menţionate administratorul judiciar al debitorului prin avocat, consideră că se impune respingerea cererii de 
înscriere provizorie şi ulterior să se discute pe suspendare. 
Mai are de precizat legat de susţinerile cu privire la lipsa dreptului de a decide asupra debitorului formulate de către 
PJSC CB Privat Bank, administratorul judiciar al debitorului prin avocat, faptul că de la momentul la care s-a deschis 
procedura de insolvenţă a avut loc o singură Adunare de creditori în cadrul căreia nu s-a decis nimic care să schimbe 
soarta debitorului, iar în toate Adunările Comitetului creditorilor s-au luat decizii strict cu privire la evaluare şi cu 
privire la alte chestiuni care nu vizează activitatea curentă a debitorului. 
Administratorul special prin avocat, nu înţelege dacă se pun concluzii şi pe fond. 
Instanţa aduce la cunoştinţă părţilor prezente faptul că se reţine cauza în pronunţare pe toate cererile formulate. 
La interpelarea instanţei, pe cererea de probatoriu cu privire la înscrisuri şi proba cu expertiză, administratorul special al 
debitorului prin avocat, precizează faptul că proba cu expertiză nu ar trebuii discutată la acest moment şi solicită 
încuviinţarea probei cu înscrisuri. 
Cu privire la proba cu înscrisuri la interpelarea instanţei, Alton Media Group LLC prin avocat, arată că este de acord 
sub aspectul depunerii lor de către colegii acestuia, iar în măsura în care instanţa ar aprecia că nu trebuie depuse în acest 
moment şi s-ar putea soluţiona cererea de înscriere provizorie fără acestea, să fie depuse pentru soluţionarea contestaţiei 
pe fond. 
La interpelarea instanţei, administratorul judiciar prin avocat, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dimitriu Mihai – Ciprian, arată că nu mai are alte probe de 
solicitat şi nu se opune probelor solicitate de către administratorul special, cât timp nu conduc la prelungirea dosarului, 
iar pe cererea de înscriere provizorie consideră că nu se impune administrarea de probe. 
La interpelarea instanţei în subsidiar pe fond, Alton Media Group LLC prin avocat, având cuvântul, achiesează la 
concluziile administratorului judiciar şi doreşte să se facă un exerciţiu simplu, respectiv, în situaţia în care PJSC CB 
Privat Bank ar fi înscris la masa credală provizoriu la acest moment cu suma solicitată şi peste trei luni de zile să încerc 
să renunţe dar să se soluţioneze acţiunea în anulare şi să se anulează contractul ce stă la baza creanţei, pe parcursul 
acestei perioade toată procedura s-ar da peste cap, o dovadă de bună credinţă din partea acestui creditor, din punctul său 
de vedere ar fi aceea să fie de acord chiar cu cererea de suspendare a contestaţiei şi să se soluţioneze acţiunea în anulare 
şi să probeze atunci, atâta timp cât nu sunt probe concludente care să evidenţieze că se întâmplă ceva în procedură, care 
să-i prejudicieze, singura lor problemă este că nu controlează procedura, se vorbeşte de chestiuni de oportunitate şi 
procedura de insolvenţă este una concursuală, nu are în vedere practic toată procedura insolvenţei să fie derulată pentru 
achitarea creanţei acestui creditor. 
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Totodată Alton Media Group LLC prin avocat, susţine faptul că procedura insolvenţei trebuie să se deruleze să se 
acopere cât mai mult din masa credală. 
Faţă de cele menţionate Alton Media Group LLC prin avocat, solicită respingerea cererii de înscriere provizorie 
formulată de către PJSC CB Privat Bank. 
Administratorul special prin apărător, arată că în ipoteza pentru care pune concluzii este cea care o va considera 
instanţa, că nu se impune în cadrul procedurii de astăzi referitoare la înscrierea provizorie administrarea probelor cu 
înscrisuri, în această ipoteză solicită instanţei să se reţină faptul că debitorul nu a luat un leu din cei 260 milioane dolari 
solicitaţi prin declaraţia de creanţă, care înainte de procedură creditorul a specificat că sunt 800 milioane de dolari şi 
mai solicită să se aibă în vedere două elemente esenţiale, respectiv, dispoziţiile prevăzute de art. 111 alin. 6 din lege nu 
sunt neapărat foarte clare, dar există jurisprudenţă constantă în sensul că înscrierea provizorie este similară Ordonanţei 
Preşedinţiale în sensul că se analizează cumva aparenţa de drept şi se vede dacă se impune sau nu înscrierea provizorie, 
în primul rând este interesul procedurii, nu a creditorului individual. 
Mai susţine administratorul special al debitorului, faptul că administratorul judiciar a înscris deja acest creditor sub 
condiţie suspensivă, creditorul nu a fost în stare să depună dovada unui transfer bancar, ci a depus la dosar documente 
de pe internet, în condiţiile în care legea română impune să se depună acte conforme, apostilate sau supralegalizate, 
aceasta nu dă voie să fii independent şi să faci dovada, este problema acestuia dacă vrea să o facă aşa, însă instanţa nu 
are voie să le ia în considerare, întrucât legea impune nişte limite a acestor înscrisuri, nu are dovada debitorului, nu are 
dovada că s-a transmis, nu are dovada existenţei societăţilor, ci vine acest creditor cu declaraţiile debitorilor cărora le-a 
dat banii. 
Apărătorul administratorul special al debitorului, din punctul său de vedere consideră că este victima acestei instituţii 
bancare ucrainiene, ce s-a întâmplat acolo nu are importanţă, însă ceea ce ştie este că nici un leu nu a ajuns în România, 
ştie că nu se face dovada conform legii române a existenţei datoriei, plăţilor şi a existenţei debitorilor, ba mai mult de 
atât nu a renunţat debitorul şi există contractele de credit, nu a renunţat conform legii române expres la beneficiu, poate 
deja a primit banii acest creditor, avea ipoteci pe contractele de credit şi poate au fost executate sau poate nu, iar 
lucrurile astea vizează inclusiv înscrierea provizorie, respectiv, lipsa de aparenţă aparenţei de legalitate a înscrierii. 
Administratorul special al debitorului prin avocat, învederează instanţei faptul că societatea funcţionează, este una 
dintre cele mai importante societăţii de profil din lume pe acest tip de anvelope de minerit, sunt investiţii mari, există 
rapoartele de activitate confirmate de către administratorul judiciar.  
De asemenea administratorul special al debitorului prin avocat, invocă dispoziţiile prevăzute de art. 103, care din 
punctul său de vedere cât timp dispoziţiile prevăzute de art. 111 precizează că se poate înscrie provizoriu ca normă 
generală, trebuie să se meargă în situaţia particulară, respectiv, un creditor ipotecar care nu este creditorul societăţii, nu 
a primit nici un leu, doar a garantat debitele unor terţi cu bunurile deţinute, situaţie în care acest creditor nu se va înscrie 
niciodată ca şi creditor chirografar, se va înscrie conform dispoziţiilor prevăzute de art. 103 din lege în limita valorii de 
piaţă a garanţiilor de care beneficiază, ori cât timp nu se ştie care este valoarea garanţiilor nu poate fi înscris provizoriu 
pentru că există text de lege special şi chiar dacă s-ar întâmpla acest lucru trebuie să se facă doar în limita acelor sume. 
Administratorul special al debitorului prin reprezentant convenţional, susţine faptul că înscrierea provizorie ca 
posibilitate legală dată judecătorului vizează în general situaţia unui creditor care nu este deloc înscris şi atunci este 
înscris provizoriu ceea ce înseamnă că va avea nişte drepturi, iar în speţa de faţă acest creditor a fost deja înscris sub 
condiţie suspensivă, la acest moment înscrierea provizorie va avea efect de înscriere definitivă şi ar antama contestaţia 
administratorului special împotriva creanţei acestui creditor şi fondul contestaţiei formulată de către acest creditor pe 
cererea de înscriere provizorie, iar din acest punct dacă se merge pe ideea unei Ordonanţe va prejudicia fondul tuturor 
contestaţiilor. 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, susţine faptul că se uită esenţialul, această 
creanţă se înscrie în baza unor contracte de garanţie semnate de către administratorul special al debitorului. 
Administratorul judiciar al debitorului prin avocat, susţine faptul că nu interesează ceea s-a făcut sau nu s-a făcut. 
De asemenea contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, subliniază faptul că nu se va 
întâmpla nimic din ceea ce au susţinut părţile adverse, interesul băncii este acela de a-şi recupera datoria şi într-adevăr 
activele societăţii nu fac atâţea bani. 
Cu privire la valoare la care se înscriere creanţa, contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, 
mai arată că este prevăzută de art. 107 din lege, după ce se va face evaluarea se poate discuta, iar dacă instanţa va 
amâna pronunţare va depune note scrise. 
Instanţa acordă cuvântul pe cererea de înscriere provizorie formulată în prezenta cauză. 
Administratorul judiciar al debitorului prin avocat, depune la dosar punct de vedere cu privire la cererea de înscriere 
provizorie, iar pe cererea de suspendare, având cuvântul, solicită să se suspende cauza până la soluţionarea acţiunii în 
anulare, solicită să se observe că instanţa nu va putea să reţină prezenta cauza în pronunţare, până nu se va soluţiona 
acel dosar, pentru că există posibilitatea să se pronunţe hotărâri contradictorii, ori trebuie să se vadă mai întâi dacă acele 
contracte de ipotecă au fost legal încheiate şi dacă se impune sau nu anularea acestora. 
În acest sens administratorul judiciar al debitorului prin avocat, depune la dosar jurisprudenţă prin care se arată că 
suspendarea este compatibilă cu legea nr. 85/2014 şi la un termen anterior a mai depus la dosar un extras de pe portalul 
instanţelor de judecată cu privire la o soluţie în acest sens într-un alt dosar. 
Alton Media Group LLC prin avocat, având cuvântul, solicită admiterea cererii de suspendare raportat la legătura dintre 
prezenta cauză şi acţiunea în anulare, care vizează practic fondul presupusei creanţei la care face referire acest creditor, 
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iar în condiţiile acestea se impune suspendarea pentru protejarea procedurii de pronunţarea a două hotărâri 
contradictorii pe de o parte, iar pe de altă parte, în mod evident o eventuală anulare a contractelor de garanţie se 
răsfrânge în mod direct asupra presupusei creanţe deţinute de către PJSC CB Privat Bank.  
Reprezentantul convenţional al administratorului special, având cuvântul, arată că se opune suspendării, fără discuţii 
există o strânsă legătură între aceste contestaţii şi acţiunea în anulare, însă la nivel de oportunitate este mult mai 
interesat să vadă unde sunt banii, unde s-au dus, l-ar interesa să se meargă mai departe cu aceste contestaţii şi să vadă ce 
este în spatele declaraţiei de creanţă.  
 Administratorul special al debitorului prin avocat, mai subliniază că dacă instanţa va dispune sau nu cu privire la 
cererea de suspendare nu este relevant, însă nu se poate reţine de principiu ca temei a cererii de înscriere provizorie, 
sunt total diferite. 
Contestatorul – intimat PJSC CB Privat Bank prin avocat Dinu Viorel, având cuvântul, solicită respingerea cererii de 
suspendare şi într-adevăr există o legătură între cauze, ca şi chestiune de oportunitate consideră că trebuie respinsă 
solicitarea de suspendare, ba mai mult practica judiciară este în sensul că deşi există legătură între cauze nu se poate 
dispune suspendarea dacă se vatămă drepturile părţilor participante la cele două procese, ori vătămarea există întrucât 
nu a fost dată o soluţie definitivă în cadrul contestaţiei. 
Instanţa reţine cauza în pronunţare pe cererile formulate în cauză, amânând pronunţarea pentru a da posibilitate părţilor 
să depună concluzii scrise. 

Tribunalul, 
Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună la dosar concluzii scrise, urmează a 
amâna pronunţarea.  

Dispune: 
Amâna pronunţarea la data de 05.04.2019.  
Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.  
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.03.2019. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Paicu Mihaela                                                                                                                                                      Necula Ana 

* 
Dosar nr. 14239/3/2018/a1 
România 
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civila 

Încheiere 
Şedinţa publică din data de 05.04.2019 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte: Judecator Sindic — Paicu Mihaela 

Grefier: Necula Ana 
Tribunalul, 

In aceeasi compunere si pentru aceleasi motive: 
Dispune: 

Amâna pronunţarea la data de 11.04.2019.  
Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.  
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.04.2019. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Paicu Mihaela                                                                                                                                                      Necula Ana 

* 
Dosar nr. 14239/3/2018/a1 
România 
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civila 

Încheiere 
Şedinţa publică din data de 11.04.2019 

Preşedinte: Judecator Sindic — Paicu Mihaela 
Grefier: NECULA ANA 

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect contestaţiile la tabelul preliminar, formulate de către 
contestatorii SC EURO TYRES MANUFACTURING SRL prin administrator special, ALTON MEDIA GROUP LLC 
cesionar al OPTIMA ACQUISITION LLC, OPTIMA FIXED INCOME LLC şi contestatorul – intimat PJSC CB 
PRIVATBANK, împotriva intimatului - contestator PJSC CB PRIVAT BANK şi intimatului BUSINESS RECOVERY 
BD&A S.P.R.L. administrator judiciar al SC EURO TYRES MANUFACTURING SRL . 
 Dezbaterile şi luările de cuvânt au avut loc în şedinţa publică din data de 29.03.2019, fiind consemnate în încheierea de 
şedinţă de la acea data care face parte integrantă din prezenta când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat 
pronunţarea la data de 05.04.2019 şi 11.04.2019 când a hotărât următoarele: 

Tribunalul, 
Prin cererea formulată de către administratorul judiciar Business Recovery BD&A SPRL s-a solicitat suspendarea 
judecăţii contestaţiei ce face obiectul dosarului nr. 14239/3/2018/a8 până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 
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32917/3/2018 ce are ca obiect acţiunea în anulare. 
În motivare, a arătat că prin cele 2 contracte de ipotecă încheiate între debitor şi PJSC CB Privat Bank, a căror anulare 
se cere, au fost ipotecate aproape toate bunurile mobile şi imobile ale debitorului în favoarea Privat Bank. La momentul 
încheierii contractelor, creditorul deţinea controlul asupra societăţii debitorului. Ipotecarea a avut loc cu titlu gratuit, 
făra existenţa vreunei contraprestaţii. Dezlegarea cauzei deduse judecăţii depinde esenţial de existenţa/inexistenţa 
valabilităţii contractelor de ipoteca încheiate între creditor şi debitor, a căror anulare face obiectul dosarului nr. 
32917/3/2018. 
În drept au fost invocate prevederile art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ. 
Creditorul PJSC CB Privat Bank a formulat cerere de înscriere provizorie în tabelul definitiv al debitorului a creanţei în 
suma de 1.021.029.118,11 lei, ca şi creanţă pură şi simplă până la soluţionarea definitivă a contestaţiei ce face obiectul 
dosarului nr. 14239/3/2018/a8. 
În motivare, a arătat că înscrierea de către administratorul judiciar a drepturilor invocate de Privat Bank sub forma unei 
creanţe sub condiţie suspensivă (de fapt prin pretinsa invocare a şase condiţii suspensive) are ca principal efect 
limitarea, restrângerea si deci vătămarea drepturilor Privat Bank în procedura de insolvenţă a ETM în condiţiile în care, 
raportat la prevederile art. 102 alin. (5) din Legea insolventei, creditorul înscris pe tabel sub condiţie suspensivă nu 
poate vota în adunarea creditorilor şi deci nu poate participa la procesul decizional aferent atribuţiilor acestui organ al 
procedurii insolvenţei. 
În cadrul procedurii insolvenţei ETM, administratorul judiciar a promovat acţiune în anularea actelor de garanţie pe 
baza cărora Privat Bank s-a înscris pe tabelul de creanţe, ce face obiectul dosarului nr, 32917/3/2018. La termenul din 
12 octombrie 2018, administratorul judiciar a formulat cerere de suspendare a soluţionării contestaţiei Privat Bank la 
tabel, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare. În aceste condiţii, există un risc important ca soluţionarea 
contestaţiei la tabel a Privat Bank sa fie realizată după soluţionarea acţiunii în anulare promovată de către 
administratorul judiciar cu privire la contractele de garanţie care stau la baza creanţei Privat Bank, în ambele proceduri 
urmând a fi administrate probe distincte, respectiv trecerea unei perioade mai lungi de timp până la ajungerea la o 
soluţie definitivă asupra contestaţiei subscrisei. În toată această perioadă Privat Bank nu poate beneficia de garanţiile 
procedurale specifice procedurii insolventei, în particular de dreptul de vot în adunarea creditorilor ETM, aferent 
drepturilor de creanţa/reale pretinse, fiind exclusă din procesul decizional al debitoarei, lăsat exclusiv pe seama 
creditorilor afiliaţi ai debitoarei, care deţin majoritatea în tabel, daca nu se are în vedere si creanţa sub condiţie a Privat 
Bank, precum şi cel puţin majoritatea în Comitetul Creditorilor. 
Dreptul de creanţă al PJSC CB Privat Bank rezultă din contractele de garanţie. 
În drept au fost invocate prevederile art. 111 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. 
Deliberând asupra cererilor formulate în cauză, reţine următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a VII-a Comercială sub nr. 14239/3/2018 debitorul SC 
Euro Tyres Manufacturing SRL a solicitat, în temeiul Legii 85/2014, deschiderea procedurii insolventei. A solicitat 
desemnarea în calitate de administrator judiciar a societăţii Business Recovery BD&A SPRL. 
Prin incheierea din data de 04.05.2018 instanta a admis cererea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, a deschis procedura generala împotriva 
debitorului. 
Creditoarea a formulat declaraţie de creanţă prin care a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 1.021.029.118,11 
lei în categoria creanţelor garantate, din care 1.009.348,11 lei reprezintă creanţă scadenta şi 11.680.800 lei creanţă 
nescadentă. 
În tabelul preliminar publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13230/2018 creditorul a fost trecut cu suma de 
1.021.029,11 lei, sub condiţie suspensivă, în categoria creanţelor garantate, prevăzute de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 
nr. 85/201, categorie în care mai figurează creditorul Unicredit Ţiriac Bank SA. 
Tabelul preliminar mai cuprinde categoria creanţelor izvorâte din raporturi de muncă ( 161 pct 3 din lege ), creanţe 
bugetare ( 161 pct. 5), creanţe chirografare ( 161 pct. 8) şi creanţe subordonate ( 161 pct. 10). 
Contestatia creditorului cu privire la înscrierea sub condiţie a creanţei sale în suma de 1.021.029.118,11 lei a fost 
înregistrată sub nr. dosar 14239/3/2018/a8. 
Creanţa creditorului PJSC CB PrivatBank a fost contestată de către debitoare SC Eurotyres Manufacturing SRL prin 
administrator special Shimon Laber, fiind format dosar nr. 14239/3/2018/a1 şi de către creditorii Optima Acquisition 
LLC si Optima Fixed Income, formându-se dosarele asociate 14239/3/2018/a2, respectiv 14239/3/2018/a3. 
Prin încheierea din data de 12.10.2018 instanţa a dispus conexarea dosarelor 14239/3/2018/a8, 14239/3/2018/a3, si 
14239/3/2018/a2 la dosar nr. 14239/3/2018/a1. 
Asupra cererii de suspendare formulate de către administratorul judiciar, se reţin următoarele: 
La data de 03.10.2018 a fost înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 32917/3/2018 acţiunea în anulare formulată de către 
administratorul judiciar Business Recovery BD&A SPRL, în calitate de administratorul judiciar al debitoarei SC Euro 
Tyres Manufacturing SRL, în calitate de reclamant, prin reprezentant convenţional SCA Stănescu,Miloş, Dumitru şi 
Asociaţii, în contradictoriu cu pârâţii EuroTyres Manufacturing SRL şi PJSC CB PrivatBank SRL având ca obiect 
contractul de ipotecă asupra bunurilor mobile încheiat la data de 06.06.2016 şi contractul de ipotecă asupra bunurilor 
imobile din data de 0606.2016. 
Se solicită de către administratorul judiciar suspendarea soluţionării contestaţiei ce face obiectul dosarului nr. 
14239/3/2018/a8 (contestaţia creditorului PJSC CB PrivatBank împotriva înscrierii sub condiţie suspensivă a creanţei în 
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suma de 1.021.029,11 lei) până la soluţionarea acţiunii în anulare ce face obiectul dosarului nr. 32917/3/2018 ce 
priveşte tocmai contractele de garanţie în temeiul cărora creditorul a formulat cerere de înscriere la masa credală. 
Se reţine că, potrivit art. 342 din Legea nr. 85/2014, dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura în care nu 
contravin, cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale Codului civil.  
Potrivit art. 413 alin 1 pct. 1, 2 si 3 NCPC, instanţa poate suspenda judecata când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau 
în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. Suspendarea va dura până când 
hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă.Cu toate acestea, instanţa poate reveni 
motivat asupra suspendării, dacă se constată că partea care a cerut-o nu are un comportament diligent în cadrul 
procesului care a determinat suspendarea, tergiversând soluţionarea acestuia, ori dacă urmărirea penală care a 
determinat suspendarea durează mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluţie 
în acea cauză. 
Între principiile ce guvernează procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, articolul 4 pct. 3 consacră 
asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi de derulare a procedurii într-un 
timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială cu un minim de costuri. Legea are caracter special în raport 
de Codul de procedură civilă, iar derularea procedurii prin organele care o aplică se desfăşoară după reguli procesuale 
speciale,expres reglementate în cuprinsul Legii nr. 85/2014, şi după reguli procesuale de drept comun prevăzute de 
Codul de Procedură Civilă atunci când nu există prevedere expresă şi când reglementarea din dreptul comun este 
compatibilă cu procedura insolvenţei. 
Dispoziţiile art. 413 alin 1 pct. 1 fac referire la suspendarea facultativă a cauzei în condiţiile în care aceasta are o 
influenţă hotărâtoare asupra pricinii, suspendare ce va dura până în momentul în care hotărârea va deveni irevocabilă, 
respectiv până la soluţionarea căii de atac a apelului.  
Dispoziţiile art. 43 alin. 4 si 5 din Legea nr. 85/2014 prevăd că hotărârile judecătorului sindic sunt executorii, 
suspendarea acestora putând fi dispusă doar în situaţiile limitativ enumerate de lege, printre care nu se regăseşte şi 
sentinţa prin care se soluţionează contestaţia la tabel preliminar. 
Dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014 reglementează în mod distinct etapa soluţionării contestaţiilor, în acord cu 
principiile celerităţii procedurii instituite de art. 4, sub acest aspect dispoziţiile art. 413 NCPC nefiind compatibile cu 
procedura insolvenţei. 
Prin urmare, va respinge cererea de suspendare ca neîntemeiată. 
În ceea ce priveşte excepţia netimbrării si tardivităţii formulării cererii de înscriere provizorie, se reţin următoarele:  
Potrivit 14 din OG nr. 80/2013, acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în 
temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei 
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
287/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, 
dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu 200 
lei. 
Cererea de înscriere provizorie nu reprezintă o cerere distinctă în privinţa căreia să fie aplicabile prevederile legale 
menţionate, motiv pentru care instanţa apreciează neîntemeiata excepţia netimbrării, urmând a o respinge.  
Potrivit art. 204 alin. 1 si 3 NCPC, reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea 
decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanţa dispune amânarea pricinii şi 
comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancţiunea decăderii, va fi depusă 
cu cel puţin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei. Modificarea cererii 
de chemare în judecată peste termenul prevăzut la alin. (1) poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părţilor. 
Din punctul de vedere al momentului formulării cererii de înscriere provizorie, dispoziţiile art. 111 alin. 6 nu sunt 
compatibile cu dispoziţiile menţionate din Codul de procedura civilă, momentul relevant pentru formularea acesteia 
fiind data stabilită pentru întocmirea tabelului definitiv, independent de termenele acordate în cadrul contestaţie la 
tabelul preliminar. 
Se reţine că termenul stabilit pentru întocmirea tabelului definitiv nu reprezintă un moment limită pentru formularea 
cererii de înscriere provizorie, cum invoca debitorul prin administrator special, şi nici un termen unic, ci termenul de la 
care instanţa poate aprecia asupra înscrierii provizorii a creanţei, chiar dacă pentru administrarea acesteia ar fi necesare 
administrarea de probe, aspect impus de celeritatea ce guvernează procedura insolvenţei. 
Pentru considerentele menţionate, va respinge excepţia tardivităţii formulării cererii ca neîntemeiată. 
În ceea ce priveşte cererea de înscriere provizorie formulată de către creditor, se reţine că, potrivit art. 111 alin. 6 din 
Legea nr. 85/2014, la termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe, 
judecătorul-sindic va soluţiona deodată, printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile, chiar dacă pentru soluţionarea 
unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate admite, în tot sau în parte, 
înscrierea creanţelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv. Creanţele înscrise provizoriu vor avea toate 
drepturile prevăzute de lege cu excepţia dreptului de a încasa sumele propuse spre distribuire. Acestea se vor consemna 
în contul unic până la definitivarea creanţei. 
Textul reglementează posibilitatea înscrierii unor creanțe ,cu caracter provizoriu, într-o situație de excepție și doar prin 
sentința prin care au fost soluționate contestațiile la tabel, la termenul stabilit pentru definitivarea tabelului de creanţe. 
Art. 4 din Legea nr. 85/2014 enumeră principiile pe care se bazează prevederile acesteia, printre ele, elocvente pentru 
soluţionarea cererii de înscriere provizorie fiind:  
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2. acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de 
prevenire a insolvenţei, fie prin procedura de reorganizare judiciară;  
3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un 
timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri; 
 6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la bază un 
set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile; 
 9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal 
între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii priorităţilor comparative şi a acceptării unei decizii a majorităţii, urmând 
să se ofere celorlalţi creditori plăţi egale sau mai mari decât ar primi în faliment. 
Dispoziţiile art. 111 alin.6 din Legea nr. 85/2014 nu au caracter imperativ, nesoluţionarea deodată, în aceeasi sedinţă, a 
tuturor contestaţiilor, neatrăgâng nicio consecinţă juridică, de vreme ce amânarea judecăţii uneia/unora dintre contestaţii 
se impune din nevoia administrării de probe. 
Depăşirea termenului de întocmire a tabelului definitiv nu duce automat la înscrierea provizorie a creanţelor, pentru a 
căror soluţionare este nevoie de administrarea de probe. 
Admiterea în mod provizoriu la masa credală în tot sau în parte a creanţelor pentru stabilirea legitimităţii cărora sunt 
necesare probe, este lăsată de către legiuitor, prin textul de lege susmenţionat, la aprecierea judecătorului sindic, care, în 
virtutea rolului său activ poate hotărî asupra acestui aspect, ţinând seama de împrejurările cauzei. 
Dispozitiile art.111 alin. 6 fac referire la înscrierea în mod provizoriu a creanţei numai în conditiile în care sunt 
soluţionate deodată toate contestaţiile, măsura fiind determinată de necesitatea întocmirii tabelului definitiv şi 
desfăsurarea procedurii cu celeritate. 
Or, raportat la acest aspect, deşi debitoarea si-a manifestat intenţia de reorganizare şi creditoarea îşi manifesta interesul 
în menţinerea şi funcţionarea activelor ETM, niciuna din părţi nu invocă vătămările aduse ca urmare a prelungire 
perioadei de observaţie şi întârzierii depunerii tabelului definitiv, tabel de care depinde propunerea unui plan de 
reorganizare. 
De altfel, ţinând cont de faptul că creanţa creditorului, înscrisă sub condiţie, reprezintă 95% din masa credală, respectiv 
este creanţa majoritară în categoria creditorilor garantaţi –conform tabelului preliminar publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 13230, iar votarea planului se face pe categorii de creanţe potrivit art. 138 alin. 2 din lege, 
aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. 6 nu ar avea efecte, câtă vreme parcurgerea etapelor ulterioare perioadei de 
observaţie necesită administrarea probatoriului în vederea întocmirii tabelului definitiv. 
Referitor la susţinerea creditorului că este lipsit de dreptul de vot asupra chestiunilor de oportunitate, se reţine de către 
instanţa că, dacă ponderea creanţelor se modifică, există posibilitatea reluării votului în acord cu dispoziţiile art. 49 alin. 
3 din Legea nr. 85/2014 ( în cazul în care, ulterior adoptării hotărârii adunării creditorilor, se constată, prin hotărâre 
definitivă, că votul a fost viciat prin introducerea sau eliminarea unei creanţe pentru care titularul acesteia solicitase 
înscrierea în tabelul de creanţe şi dacă votul astfel viciat ar fi putut conduce la adoptarea unei alte hotărâri, adunarea 
creditorilor se reconvoacă cu aceeaşi ordine de zi. În cazul în care noua hotărâre a adunării creditorilor este diferită faţă 
de cea iniţială, judecătorul-sindic poate decide desfiinţarea în tot ori în parte a actelor sau operaţiunilor încheiate în 
temeiul hotărârii iniţiale).  
Referitor la cererea de probatorii solicitată de către administratorul special, se reţine că înscrierea provizorie nu poate fi 
condiţionată de administrarea unui probatoriu anterior acesteia, câtă vreme chiar dispoziţiile art. 111 alin. 6 din lege 
plasează acest moment al administrării probatoriului ulterior. 
Faţă de considerentele expuse, instanţa va respinge cererea de înscriere provizorie ca neîntemeiată. 
Însa cum probele solicitate sunt pertinente si concludente cauzei conform art. 255 NCPC, o va încuviinţa. 
Va acorda termen pentru administrarea probatoriului la data de 10.05.2019 pentru când se vor cita părţile. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Respinge cererea de suspendare ca neîntemeiată. 
Respinge excepţia netimbrării si excepţia tardivităţii formulării cererii de înscriere provizorie ca neîntemeiate. 
Respinge cererea de înscriere provizorie ca neîntemeiată. 
Încuviinţează debitorului prin administrator special proba cu înscrisurile solicitate. 
Acordă termen la 10.05.2019 pentru administrarea probatoriului. 
Citează părţile. 
Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi 
depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. 
Pronunţată în sedinta publică azi, 11.04.2019 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Paicu Mihaela                                                                                                                                                      Necula Ana 
 
4. Societatea LUCASTEN SRL, cod unic de înregistrare: 32420088 
Număr dosar: 36479/3/2016 
Tribunal Bucureşti – Secţia a VII-a Civila 
Lichidator judiciar: ACSIS SOLV IPURL 
Debitor: SC LUCASTEN SRL – în faliment, în benckruptcy, en faillite 
Termen: 19.04.2019 
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Domnule Preşedinte, 
Subscrisa, ACSIS SOLV IPURL – practician în insolvenţă - legal reprezentata de Dumitrache Mihnea-Alexandru –in 
calitate de lichidator judiciar desemnat prin Sentinţa civila nr. 3187 din data de 25.05.2017 pronuntata în Dosarul 
susrubricat, formulez, 

Raport de activitate nr.6 
SC Lucasten SRL 

– în faliment, în bankruptcy, en faillite – 
Continand masurile intreprinse de lichidatorul judiciar de la termenul anterior şi pana în prezent: 
I. INTRODUCERE 
Prin Sentinţa civila nr. 3187 din data de 25.05.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII a Civila a deschis 
procedura generala de faliment prevazuta de Legea nr.85/2014, impotriva debitorului SC LUCASTEN SRL, în cauza 
fiind desemnat lichidator judiciar ACSIS SOLV IPURL. 
II.DATE GENERALE DESPRE DEBITOR 
II.1. SC LUCASTEN SRL are sediul social declarat la Oficiul Registrului în Bucureşti, Sectorul 1, Drumul 
AGATULUI nr.35-37, avand numar de ordine în registrul comerţului J40/13509/2013, CUI 32420088, cu un capital 
social subscris şi integral varsat de 300 Ron. 
II.2. Asociatul unic şi administratorul special al debitorului este: 
• DOSAN LAURENŢIU- COSMIN– persoana fizica, domiciliata în Romania, aport la capital 300 RON, procent 
beneficii şi pierderi 100%; data numirii i functie:: 20.05.2015, durata mandat: nelimitata. 
Societatea comerciala SC LUCASTEN SRL are ca obiect principal de activitate Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare - Cod Caen 4719. 
III. ACTE SI OPERATIUNI INTREPRINSE IN CADRUL PROCEDURII 
In exercitarea atributiilor conferite de lege şi în indeplinirea dispozitiilor instantei de judecata, lichidatorul judiciar a 
procedat la notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor cunoscuti din cadrul procedurii de 
insolventa cat şi institutiilor bugetare. 
Preluarea actelor prevazute de art.67 din Legea 85/2014 şi recuperarea creantelor 
Scurt istoric: 
Debitorul a adus la cunostinta faptul ca are de recuperat creante, potrivit mailului transmis în data de 22.05.2017 de 
catre Dl. Dosan Laurentiu – Cosmin, administatorul special al debitorului. 
Potrivit acestui mail rezulta faptul ca Dl. Neagu Andrei datoreaza debitorului sume de bani, pentru care în data de 
04.09.2016 si-a luat angajament de plata. 
Mentionam ca am solicitat Dlui Neagu Andrei ca pana la sfarsitul lunii februarie 2018, sa faca dovada platii sumelor 
datorate potrivit planului de rambursare semnat în luna septembrie 2016. 
Astfel potrivit planului de rambursare semnat în luna septembrie 2016 şi potrivit platilor efectuate, rezulta faptul ca 
sumele de plata sunt urmatoarele: 7.000,00 de lei – rest datorat pentru anul 2016, 15.200,00 de lei – rest datorat pentru 
anul 2017 iar în ceea ce priveste anul 2018, potrivit planului de rambursare are de platit 17.200,00 de lei pana în data de 
31.12.2018, dintre care s-a achitat suma de 1.500,00 de lei, ramanand suma de 15.700,00 de lei. 
In data de 15.02.2018 Dl. Neagu Andrei si-a asumat plata creantelor restante pana în data de iunie 2019, asa cum rezulta 
din planul depus la termenul anterior. 
Asa cum am aratat la termenul anterior, Dl. Neagu Andrei mai avea de rambursat suma de 37.900 de lei. Pana la data 
prezentului raport a fost rambursata suma de 27.000,00 de lei, ramanand un rest de 10.900,00 de lei, care urmeaza sa fie 
achitati pana în luna iunie 2019, potrivit angajamentului asumat în data de 15.02.2018. 
Atasam de asemenea extrasul de cont din care rezulta sumele achitate pana la data prezentului raport. (Anexa 1) 
Situatia bunurilor mobile şi imobile ale debitorului SC LUCASTEN SRL 
Debitorul a adus la cunostinta faptul ca debitorul detine bunuri mobile, şi anume: canapea, televizor LCD şi laptop HP. 
In ceea ce priveste canapeaua şi televizorul LCD debitorul a adus la cunostinta faptul ca se gasesc în posesia Dlui 
Neagu Andrei. 
Dlui Neagu Andrei care a recunoscut ca se afla în posesia sa insa în stare avansata de degradare. 
In data de 23.02.2018 la sediul lichidatorului judiciar s-a prezentat Dl. Dosan Laurentiu – Cosmin care a predat bunul 
mobil apartinand debitorului, respectiv laptop HP şi incarcator, dupa cum reiese din procesul verbal de predare - 
primire. 
De asemenea, în data de 23.02.2018 la sediul lichidatorului judiciar s-a prezentat Dl. Neagu Andrei care a predat bunul 
mobil apartinand debitorului, respectiv SMART TV 3D 121CM SAMSUNG, bun mobil cu displayul nefunctional, dupa 
cum reiese din procesul verbal de predare - primire. 
In cadrul adunarii creditorilor din data de 27.03.2018 s-au adoptat urmatoarele Hotarari: 
1. Se aproba avansarea de catre creditori a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedura, inclusiv pentru 
evaluarea bunurilor mobile, pana la casarea bunurilor. 
2. Se aproba propunerea de casare a bunurilor debitorului, avand în vedere starea avansata de degradare a acestora şi 
imprejurarea ca procedurile de evaluare, depozitare, paza şi vanzare ar ocaziona cheltuieli mai mari decat sumele 
obtinute prin valorificare. 
Mentionam faptul ca procesul verbal incheiat în cadrul adunarii creditorilor nr. 681/27.03.2018 a fost depus la grefa 
instantei şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţa nr. 6877/02.04.2018. 
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IV. Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind 
procedura insolvenţei: 
Pentru desfasurarea în bune conditii a procedurii, pana la data prezentului raport, lichidatorul judiciar a efectuat, din 
fonduri proprii, cheltuieli în cuantum de 710,00 de lei. 
V. PROPUNERI SI SOLICITARI 
Fata de imprejurarea ca (i) lichidatorul judiciar va continua demersurile de recuperare a creantelor cuvenite debitorului 
Fata de cele de mai sus, SOLICITAM 
(i) aprobarea prezentului raport 
(ii) acordarea unui termen în vederea continuarii procedurii de faliment 
Prezentul raport a fost intocmit în _ exemplare, din care unul pentru Tribunal şi cate unul pentru fiecare din partile 
Dosarului nr. 36479/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Sectia a VII-a Civila. 

Acsis Solv IPURL 
Lichidator judiciar al SC Lucasten SRL 

prin Dumitrache Mihnea Alexandru 
 

5. Societatea LUXURY COLLECTION SRL, cod unic de înregistrare: 29992500 
Insolbis S.P.R.L. – FilialaBucureşti 
Adresa de corespondenţă: Bistriţa, Nicolae Titulescu nr. 17, Bistriţa Năsăud 
Tel / Fax: 0263 216 863; e-mail: office@insolbis.ro 

Proces –verbal al adunarii generale a creditorilor 
Societatea Luxury Collections.R.L. 

– În insolvenţă, în insolvency, en procedure collective – 
15.04.2019 

Nr: 184/ 15.04.2019 
Subscrisa INSOLBIS SPRL – Filiala Bucureşti, societate profesională cu domiciliu ales pentru comunicarea tuturor 
actelor de procedura în prezentul dosar în Bistriţa, Nicolae Titulescu nr. 17, jud. Bistriţa Năsăud, persoana însărcinată 
cu primirea corespondentei: Adriana Cindrea, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a 
Practicienilor în Insolvenţă din România sub numarul RFO II 0892, cod unic de înregistrare 37419360, telefon 0723 
569 386, e-mail: office@insolbis.ro, reprezentată legal prin asociat coordonator av. Lanţoş Mihai, 
În calitate de lichidator judiciar al debitoarei Societatea LUXURY COLLECTION SRL - În insolvenţă, în insolvency, 
en procedure collective cu sediul social în Bucureşti, sector 3, șoseaua Mihai Bravu, nr. 223, demisol, cam. 10, 
J40/3598/2012, CIF 29992500, desemnată conform Hotărârea Intermediară nr. 718/07.02.2019, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă, în Dosarul nr. 26860/3/2018. 
În temeiul art.47 alin.(1) din Legea 85/2014 am convocat pentru astazi, 15.04.2019,ora 1100, Adunarea Generala a 
Creditorilor debitorului debitorului SC LUXURY COLLECTION SRL, adunare care are următoare ordine de zi: 
1. Confirmarea INSOLBIS S.P.R.L. – Filiala Bucureşti în calitate de lichidator judiciar; 
2. Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar. 
Convocarea Adunarii Generale a Creditorilor a fost inclusă în notificarea deschiderii procedurii insolvenţei comunicată 
creditorilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi publicată în Buletinul Procedurilor de Insolventa 
numarul 5092 din 11.03.2019. 
La şedinţa adunării creditorilor nu participă nici un creditor. 
În baza dispoziţiilor art. 48 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 şi-au exprimat în scris votul următorii creditori: 
Parklake Shoping S.A, cu sediul în Bucureşti, sect. 3, str. Liviu Rebreanu, nr. 4, Centrul Comercial Si de Loisir 
Parklake, birou nr. 6, et. 2, reprezentata conventional de S.C.A. ZAMFIRESCU, RACOTI & PARTNERS conform 
Imputernicirii Avocaţiala Seria B 4782712 din 15.04.2019( deţinând 44,49 % din total creanţe cu drept de vot ) - Adresa 
emisă la data de 15.04.2019 şi înregistrată la lichidatorul judicar sub nr. 184/15.04.2019. 
Creditorii prezenți/care şi-au exprimat votul în scris reprezintă 44.49 % din valoarea totală a creanţelor. Având în 
vedere prezenţa la sedinţă a creditorilor ce deţin creante într-un procent mai mare de 30% din masa credală a debitoarei, 
potrivit art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Adunarea Creditorilor este legal constituită. 
Adunarea creditorilor este prezidată de către reprezentantul lichidatorului judiciar provizoriu S.C.P. INSOLBIS 
S.P.R.L. – FILIALA BUCUREŞTI, av. LanţoşMihai. 
Constatând că s-a întrunit cvorumul de prezență, reprezentantul lichidatorului judiciar a trecut la analizarea şi 
consemnarea voturilor exprimatecu privire la ordinea de zi. 
Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: Confirmarea Insolbis SPRL – Filiala Bucureşti în calitate de lichidatorului judiciar. 
Creditorii işi exprimă votul după cum urmează: 
Parklake Shoping S.A, reprezentata conventional de S.C.A. ZAMFIRESCU, RACOTI & PARTNERS ( deţinând 44.49 
% din total creanţe cu drept de vot ) - ...., subscrisa votează pentru confirmarea Insolbis SPRL – Filiala Bucureşti în 
calitate de lichidator judiciar în prezenta cauză” 
Dat fiind cvorumul special necesar desemnării administratorului judiciar și stabilirii onorariului acestuia, care trebuie - 
conform prevederile art. 57 alin 2 din Legea 85/2014, să fie mai mare de 50 % din totalul creanțelor cu drept de vot, 
Adunarea generală a creditorilor nu poate lua o hotărâre în acest sens, voturile exprimate fiind de doar 44.49% din 
totalul creanțelor cu drept de vot. 
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Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi: Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar. 
Creditorii işi exprimă votul după cum urmează: 
Parklake Shoping S.A, reprezentata conventional de S.C.A. ZAMFIRESCU, RACOTI & PARTNERS ( deţinând 
88,612% din total creanţe cu drept de vot ) - subscrisa votează pentru aprobarea unui onorariu fix de 1.500 lei plus TVA 
al lichidatorului judiciar, precum şi a următorului onorariu de succes al acestuia: 
� 3 % din sumele încasate din vânzarea bunurilor debitoarei şi/sau recuperarea de creanţe şi 
� 1 % din sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor debitoarei, în cazul în care cumparatorul este o societate 
din grupul Parklake sau un cumparator identificat şi/sau prezentat de către Bancă, reprezentanţii acesteia sau o societate 
din grupul Parklake” 
Datfiind cvorumul special necesar desemnării administratorului judiciar și stabilirii onorariului acestuia, care trebuie - 
conform prevederile art. 57 alin 2 din Legea 85/2014, să fie mai mare de 50% din totalul creanțelor cu drept de vot, 
Adunarea generală a creditorilor nu poate lua o hotărâre în acest sens, voturile exprimate fiind de doar 44.49% din 
totalul creanțelor cu drept de vot. 
Întrucât nu mai sunt puncte pe ordinea de zi şi nici alte menţiuni sau solicitări din partea creditorilor, lichidatorului 
judiciar declară închisă sedinţa Adunării Generale a Creditorilor. 
În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (6) a fost incheiat prezentul proces verbal astazi, 07.01.2019, ora 15.30, în 3 
(trei) exemplare, unul pentru lichidatorul judiciar, câte unul pentru creditorul care şi-a exprimat votul şi unul pentru a fi 
depus la dosaul cauzei, prin grija administratorului judiciar. 

Insobis S.P.R.L. – Filiala Bucureşti, Prin asociat coordonator, Av. Lanţoş Mihai 
 

Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FIVE CORPORATION SRL, cod unic de înregistrare: 23256246 

Notificare privind deschiderea procedurii insolvenței în forma generală 
Număr: 162 din 16.04.2019 

1.Date privind dosarul: număr dosar: 1134/1285/2018 Tribunalul Specializat Cluj; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: (stradă, număr, localitate, sector, judeţ): Cluj-Napoca, strada: Calea 
Dorobanţilor, numărul 2-4, cod poştal 400117, judeţul Cluj, tel: 0264-596110. 
3.Debitor: SC Five Corporation SRL, sediul în Turda, strada Fabricii, număr 57, judeţul Cluj, J12/521/2008, Cod unic 
de înregistrare 23256246. 
4. Deschiderea procedurii generale a insolventţei, în temeiul art.70 rap la art. 72 din Legea 85/2014. 
5.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Szabo Dana, Zalău, strada Simion Bărnuţiu, numărul 1, bloc 
A27, Parter, ap. 58, judeţul Sălaj, Tel/fax 0260-632884; mobil: 0752834548; email: insolventa.szabo@yahoo.com, RFO 
I 3576; CUI 31315599, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Five Corporation SRL conform Sentinţei 
Civile Număr 435/2019 din 13.03.2019 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul 1134/1285/2018, la SC 
Five Corporation SRL aflată în insolvenţă conform L-85/2014, notifică 
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei a debitorului SC Five Corporation SRL prin Sentinţa Civilă Numărul 
435/2019 din 13.03.2019 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul număr 1134/1285/2018.  
6.1. Debitorul: SC Five Corporation SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
6.2. Creditorii debitorului SC Five Corporation SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
Cererea de creanţa va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
6.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor este 03.05.2019.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 
10.05.2019. Termen pentru depunerea eventualelor contestaţii şi termenul pentru afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor este: 21.05.2019. 
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunarea creditorilor va avea loc la sediul debitoarei, Data: 
17.05.2019, ora 12,00, având ca ordine de zi:  
- prezentarea raportului lichidatorului judiciar privind situaţia debitoarei; 
- confirmarea în calitate de administrator judiciar pe Cabinet individual de insolvență Szabo Dana şi aprobarea 
onorariului lichidatorului judiciar; 
- dacă creditorii avansează sume de bani în vederea acoperirii cheltuielilor de procedură; 
- alegerea Comitetului creditorilor; 
- diverse; 
8. Deschiderea procedurii insolventei în forma generală se notifică: Oficiului Registrului Comerţului pe lângă 
Tribunalul Specializat Cluj, pentru efectuarea menţiuni 

Administrator Judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Szabo Dana, prin practician în insolvență Szabo Dana 
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Județul Ialomiţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ROMFIS COM SRL, cod unic de înregistrare: 7947070 

Plan de distributie nr. 2 a fondurilor obtinute din lichidarea averii debitoarei 
S.C Romfis Com S.R.L – în faliment  
Nr.: 11316, Data emiterii: 15/04/2019 

1. Date privind dosarul: Nr.3627/98/2010, Tribunalul Ialomiţa - Secţia comercială,  
2.Arhiva instanţei: Adresa:Str.Cosminului, Nr.12, Slobozia, Tel 0243/23.22.66, Luni–Vineri:08.00-12.00, Miercuri 
12.00 – 15.00  
3.1.Debitor: Romfis Com SRL, CUI 7947070, J21/537/1995. Sediul: Localitatea Slobozia, Şos. Brăilei, nr. 17, Judeţul 
Ialomiţa. 
3.2.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţa – Atanase Mariana, Cod de identificare fiscală 23026824, 
sediul social jud. Constanţa, str. Constantin Hurmuzache, nr.33, Lot 1, Constanţa, Număr de ordine în registrul UNPIR 
1B2074, tel./fax 0241/628,389 E-mail mariana_niram@yahoo.com 
4.Subscrisa Cabinet de Insolvenţă – Atanase Mariana în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Romfis Com 
SRL, reprezentat legal prin Atanase Mariana  

Plan de distributie nr. 2 a fondurilor obtinute din lichidarea averii  
debitoarei SC Romfis Com SRL - în faliment 

Nr. 
Crt. 

Cheltuieli 
de 

procedura 

Rang de 
prioritate 

Suma 
înscrisă în 

tabel 

Distribuiri 
efectuate 

Sume rămase 
după 

ajustarea 
tabelului 

definitiv și 
distribuirile 

efectuate 

Suma 
incasata 

Cheltuieli 
de 

procedura 
efectuate 

Distribuiri 
între 

creditori 

Sumă 
rămasă de 
distribuit 

către 
creditori 

Sumele ce 
fac obiectul 
distribuirii 

Observatii 

1      20.000,00     Suma conservata 
anterior 

2      27.130,00     Diferenta storno 
impozit Primarie Hot. 

3      181.941,35     Venituri valorificare 
bunuri mobile 

4      138,69     Dobanda bancara 
5      229.210,04     Total venituri 
6  Art.121, 

pct.1 
    999,52    Cheltuieli de 

procedură de efectuat 
7  Art.121, 

pct.1 
    3.641,60    Cota 2% UNPIR- 

plată de efectuat 
8  Art.121, 

pct.1 
    56.225,81    Cheltuieli de 

procedură efectuate 
Subtotal Art.121, pct.1     60.866,93    Total cheltuieli de 

procedura 
1 DGRFP prin 

AJFP 
Art.123, 

pct.3 
13.830,00 13.830,00 0,00   0,00  0,00  

2 UAT 
Municipiu 
Slobozia 

Art.123, 
pct.3 

49.585,00 49.585,00 0,00   0,00  0,00  

Subtotal art.123, pct.3 
 

63.415,00 63.415,00 0,00   0,00    

1 DGRFP prin 
AJFP 

Art.123, 
pct.4 

4.254,00 4.254,00 0,00   29.113,00  29.113,00 Creanta curenta 

2 UAT 
Municipiu 
Slobozia 

Art.123, 
pct.4 

2.279,00 2.279,00 0,00   0,00  0,00 - Art 64, alin.6 

3 ITM 
Ialomita 

Art.123, 
pct.4 

81,00 81,00 0,00   0,00  0,00  

Subtotal art.123, pct.4 
 

6.614,00 6.614,00 0,00   29.113,00  29.113,00  

1 NBG 
Leasing IFN 

SA 

Art.123, 
pct.7 

621.794,6
4 

47.507,00 574.287,64   94.728,34 479.559,30 94.728,34  

2 SC Agromec 
Slobozia SA 

Art.123, 
pct.7 

180.203,1
3 

13.400,00 166.803,13   27.501,77 139.301,36 27.501,77  

Subtotal art.123, pct.7 
 

801.997,7
7 

60.907,00 741.090,77   122.230,11 618.860,66 122.230,11  

Total suma distribuită 
 

 130.936,00    151.343,11  151.343,11 Suma conservata 
17.000,00lei 

5. Număr de exemplare depuse: 
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. 

Cabinet Individual de Insolvenţă – Av.Atanase Mariana 
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Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EXTENSO ESTATE SRL, cod unic de înregistrare: 21609597 
Tribunalul Ilfov 
Dosar nr. 1831/93/2015 F7 ora 9,00 
Termen: 16.04.2019 

Domnule Preşedinte, 
Subscrisul Cabinet Individual de InsolvențăRADA FLORIN DRAGOȘ, în calitate de administrator judiciar al 
debitorului societatea EXTENSO ESTATE SRL, conform încheierii de ședință din 24 martie 2016, pronunţată de 
Tribunalul Ilfov, în dosarul nr. 1831/93/2015, prezentăm 

Raportul de activitate nr. 11 
Raportul se referă la activitatea desfășurată de administratorul judiciar în perioada 13 decembrie 2018 - 18 aprilie 2019. 
Cuprinsul raportului este următorul: 
1. Prezentarea societatii debitoare 
2. Stadiul derulării procedurii 
3. Propuneri 
1. Prezentarea societății debitoare: 
Denumire: EXTENSO ESTATE SRL  
Număr de ordine în registrul comerţului: J23/1128/2007, 
Sediu: oraș Voluntari, șos. Pipera-Tunari, nr.1, et.1, camera 7, jud. Ilfov 
Cod unic de identificarefiscală:21609597 
Capital social: 5.000 Ron 
Obiect principal de activitate: 6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
Asociați:  
- Societatea SSD Sport SystemDevelopment SRL (societate în insolvență), cu sediul în Voluntari, Șos. Pipera Tunari 
nr.1, clădireadmin, judeţul Ilfov, deținând 99% din capitalul social al debitoarei; 
- Roșca Răzvan Marian, deținând 1% din capitalul social al debitoarei. 
Lichidator:CII Rada Florin Dragos, numit la data de 24.03.2016. 
Stadiul derulării procedurii 
La 18 martie 2019 a fost soluționată contestația Direcției Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului Bucureşti 
împotriva tabelului suplimentar al obligațiilor debitoarei Extenso Estate SRL publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr.19324 din 15 octombrie 2018, fiinf pronunțată hotarârea nr.751/2019. Soluția instanței a fost de admitere 
a contestaţiei formulată de creditorul D.G.R.F.P.B. dispunând înscrierea creanţei bugetare suplimentare în cuantum de 
1.177.432 lei, în tabelul obligaţiilor debitoarei EXTENSO ESTATE SRL. 
Împotriva acestei soluții a fost declarat apel. 
În perioada următoare urmează a derula procedura de vânzare a imobilului prin organizarea de licitații publice potrivit 
regulamentului de vânzare aprobat de creditori în adunarea din 15 aprilie 2019. 
Propuneri: 
• acordarea unui nou termen de judecată pentru valorificarea imobilului aflat în patrimoniul debitoarei. 
17.04.2018 

Lichidator, 
Cabinet Individual Insolvență Rada Florin Dragoș 

Rada Florin Dragoș 
 

2. Societatea SOMIC SA, cod unic de înregistrare: 412745 
Tribunalul Bucureşti - Sectia a VII Comerciala 
Dosar nr.38129/3/2010 
Debitor: SC SOMIC SA 

Raport lunar de activitate  
al lichidatorului judiciar 

Cabinet Individual de insolventa Dumitru Vasile desemnat lichidator judiciar al debitoarei SC SOMIC SA prin sentinta 
civila nr.7754 din data de 28.06.2012 depune prezentul raport privind activitatile desfasurate şi stadiul procedurii. 
I. ISTORIC LITIGIU CU SC COMPANIA CONCRETE SA 
SC SOMIC SA a avut un litigiu cu SC COMPANIA CONCRETE SA care a avut ca obiect partajarea corespunzatoare a 
terenului pe care societatea debitoare il detine în proprietate în localitatea Corbeanca. 
In acest sens a fost constituit dosarul nr. 11460/94/2013, cauza ce a fost castigata în fond şi în apel de catre SOMIC SA, 
cu titlu definitiv (prin hotararea nr. 584/ 12.02.2018 pronuntata de Tribunalul Ilfov).  
Desi hotararea favorabila SOMIC SA este definitiva şi implicit executorie, SC COMPANIA CONCRETE SA a inteles 
totusi sa promoveze calea extraordinara de atac a recursului impotriva hotararii pronuntata de instanta de apel.  
Dosarul de recurs a fost introdus în mod eronat pe rolul Instantei Supreme, sens în care s-a declinat competenta în 
favoarea Curtii de Apel Bucureşti. 
La termenul din 31.10.2018 Curtea de Apel Bucureşti – Sectia a IV a Civila respinge recursul formulat de catre 
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Compania Concrete ca inadmisibil. 
La data prezentului raport de activitate OCPI Ilfov prin Incheierea nr.63757/06.03.2019 a admis interdictia de 
instrainare a acestui teren în favoarea MUTUALIS IFN SA. 
II. INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI 
Mentionam ca, prin intermediul unui biroul cadastral, s-au definitivat operatiunile specifice în vederea intabularii 
dreptului de proprietate cu titlu definitiv al SOMIC SA în ceea ce priveste terenul în suprafaţă de 60.000 mp, identificat 
conform punctelor 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-62-63-64-65-15-
16(lotul 1, anexa 3, pagina 8 din raportul de expertiză în specialitatea topografie efectuat de expert Neculai Avramiuc - 
fila 156). Atribuie pârâtei terenul în suprafaţă de 274.954 mp, identificat conform punctelor 65-14-13-12-11-10-9-8-7-
6-5-4-3-2-1-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-62-63-64(lotul 2, anexa 3, pagina 8 
din raportul de expertiză în specialitatea topografie efectuat de expert Neculai Avramiuc - fila 156 . 
III. EVALUAREA BUNULUI SOCIETATII 
In conformitate cu prevederile 13 alin(1) şi art.17 alin(2) coroborate cu art.23 şi art.116 alin(2) din Legea 85/2006 
lichidatorul judiciar al SC SOMIC SA a convocat comitetul creditorilor şi adunarea creditorilor în data de 23.11.2018 
ora 14 la sediul cabinetului de insolventa din Bucureşti sector 2 str. Zidurilor nr.11 et.2 ap.3 cu urmatoarea ordine de zi: 
Aprobarea angajarii unui evaluator tehnic în vederea evaluarii terenului în suprafata de 60.000 mp proprietatea 
debitoarei şi stabilirea retributiei/onorariului acestuia. 
Hotarirea adunarii creditorilor: 
Cu 100% din valoarea totala a creantelor adunarea creditorilor a aprobat angajarea evaluatorului tehnic ing.Mihai 
Valerian cu un onorariu total de 7.000 lei – în vederea evaluarii terenului în suprafata de 60.000 mp proprietatea 
debitoarei. 
IV. RAPORTUL DE EVALUARE 
In conformitate cu prevederile 13 alin(1) şi art.17 alin(2) coroborate cu art.23 şi art.116 alin(2) din Legea 85/2006 
lichidatorul judiciar al SC SOMIC SA a convocat comitetul creditorilor şi adunarea creditorilor în data de 23.01.2019 
ora 14 la sediul cabinetului de insolventa din Bucureşti sector 2 str. Zidurilor nr.11 et.2 ap.3 cu urmatoarea ordine de zi: 
Prezentarea şi aprobarea Raportului de evaluare a terenului în suprafata de 60.000 mp pe care il detine debitoarea. 
Hotarirea adunarii creditorilor: 
Cu 100% din valoarea totala a creantelor adunarea creditorilor a aprobat Raportul de evaluare a terenului în suprafata de 
60.000 mp proprietatea debitoarei intocmit de catre expertul tehnic ing.Mihai Valerian şi expertul tehnic ing.Dumitrascu 
George . 
In conformitate cu pag.4 a Raportului de evaluare intocmit, Cap.I pct.1.1„Rezultatele evaluarii”: 
 „Terenul arabil intravilan,in suprafata de 60.000 mp,situat în comuna Corbeanca,sat Ostratu,jud.Ilfov,cu nr.cadastral 
113681,aflat în patrimoniu SC SOMICA SA – supus evaluarii prin metoda comparatiei ofertelor de vinzare,evaluatorul 
estimeaza valoarea de piata la data de 04.12.2018 la: 
Valoare teren arabil intravilan = 432.000 euro echivalent 2.009.620 lei la cursul de 4.6519 lei/euro.” 
V. TABELUL DEFINITIV RECTIFICAT 

Tabel definitiv consolidat rectificat al creantelor impotriva averii debitorului SC Somic SA 
rezultat în urma Contractului de cesiune de creante din data de 11.03.2019 este: 

 = lei = 
Nr. 
Crt. 

Natura creantei /Denumire şi adresa creditor Suma solicitata Suma admisa Pondere 
% 

 Creante chirografare art.123 pct.8 Legea 
85/2006 

   

1. NGB CONSTRUCTII&MANAGEMENT SRL 
Sediul social: loc.Bragadiru,Sos de Centura 
nr.2 – 8 Hala Modul 1 et 1 camera 3 jud.Ilfov 
Cod fiscal RO 15020073 J23/2430/2002 

1.365.299 1.365.299 100% 

 TOTAL  1.365.299 1.365.299   
V.PROCEDURI DE URMAT 
• Clarificarea interdictiei OCPI Ilfov care prin Incheierea nr.63757/06.03.2019 a admis interdictia de instrainare a 
acestui teren în favoarea MUTUALIS IFN SA. 
• Connvocarea comitetului creditorilor şi a adunarii creditorilor în vederea aprobarii metodei de valorificare a 
terenului şi a Regulamentului de vinzare. 

Lichidator judiciar, 
Dumitru Vasile 
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Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PROCONSTRUCT BLUE SRL, cod unic de înregistrare: 30460914 

Depunere acte întocmite de administratorul judiciar în cadrul procedurii insolvenței 
Nr. 237 / 17.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1681/103/2014, aflat pe rolul Tribunalului Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic: Cristinel Dumitreasa; Termen 23.05.2019 
2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul Republicii, nr. 16, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, Număr de telefon 0233/212.294; 
Programul arhivei instanţei: luni - vineri - 800 - 1200; . 
3.Debitor: SC Proconstruct Blue SRL, Cod de identificare fiscală CUI: 30460914; sediul social în comuna Tupilați, 
satul Hanul Ancuței, jud. Neamţ; Număr de ordine în registrul comerţului: J27/496/2012; 
4. Procedura generală a falimentului a fost deschisă în temeiul dispoziţiilor art. 105 alin.1 și art. 107 alin.1 pct. C din 
Legea privind procedura insolvenţei. 
5.Lichidator judiciar: Timofte Insolv SPRL, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, Aleea Plaiului nr. 10, bl. B1, sc. B, 
parter, apt. 23, judeţul Neamţ, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II – 0779, Atestat 
2A0779. 
6.Subscrisa: Timofte Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Proconstruct Blue SRL, conform 
Sentinței civile nr. 447/F din data de 29.09.2016, pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1681/103/2014, depune: Convocatorul ședinței Adunării creditorilor debitoarei 
SC Proconstruct Blue SRL. 

Convocare adunare creditori 
Subscrisa Timofte Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Proconstruct Blue SRL, conform 
Sentinței civile nr. 447/F din data de 29.09.2016, pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1681/103/2014, în temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. 1 şi 2, art. 116 (2) şi art. 117 
(1) din legea nr. 85/2006 și ale prevederilor Regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor, 
Convoacă Adunarea creditorilor debitoarei SC Proconstruct Blue SRL  
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Timofte Insolv SPRL. 
Adresa: municipiul Piatra Neamţ, Aleea Plaiului nr. 10, bl. B1, sc. B, parter, apt. 23, jud. Neamţ. 
Data: 25.04.2019, Ora: 12:00  
În temeiul art. 14 din Legea insolvenţei, creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură 
specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de 
creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format 
electronic, căruia i s-a incorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate 
fi comunicată lichidatorului judiciar, prin orice mijloace până în ziua fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu 
titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru 
exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.  
Ordinea de zi: Articol unic: Aprobarea valorificării bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei la cel mai mare preț 
oferit, având în vedere faptul că nu s-a reușit vânzarea acestora la prețurile stabilite de creditori în ședințele anterioare. 
Facem precizarea că ultimele licitații au fost organizate la prețul de evaluare diminuat cu 50% exclusiv TVA, 
neexistând persoane interesate de achiziționarea acestor bunuri. 
În cazul în care după organizarea a cinci ședințe de licitație la cel mai mare preț oferit, nu se va reuși valorificarea 
acestor bunuri, lichidatorul judiciar propune scoaterea acestora din gestiunea debitoarei, prin casare – operațiune 
prevăzută de legea contabilității și predarea acestora către o societate specializată în colectarea deșeurilor. 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

Lichidator judiciar, Timofte Insolv SPRL 
 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea IMO FEDERAL SRL, cod unic de înregistrare: 17333042 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolventei 
Număr: 269 data emiterii: 17,04,2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1232/30/2019 Tribunalul Timis Secţia a II a CIVILA 
2.Arhiva/registratura instanţei: 
Adresa P-ta Tepes Voda, nr.2, Timisoara, jud.TimisProgramul arhivei/registraturii instanţei 8,00-12,30 
3.Debitor: SC IMO FEDERAL SRL - "în insolvență", "in insolvency", "en procedure collective" 
Cod de identificare fiscală 17333042 
Sediul social Timisoara, B-dul Mihai Viteazu, nr 28, ap.6 jud.Timis 
Număr de ordine în registrul comerţului J35/777/2005 
4.Creditori: tabel creditori nefinalizat 
5.Administrator judiciar: SCP FALIMVEST SPRL 
Cod de identificare fiscală RO34783110 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7947/17.04.2019 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

40 

Sediul social Arad, str. P-ta Avram Iancu, nr.17, ap.4, jud.Arad 
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0817 
6. Subscrisul SCP FALIMVEST SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC IMO FEDERAL SRL, 
conform incheierii civile nr. 397/02,04,2019, pronunţată de Tribunalul Timis, Secţia a II a CIVILA, în dosarul 
1232/30/2019, în temeiul Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa notifică 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC IMO FEDERAL SRL prin Incheierea Civila 
nr. 397/02,04,2019 pronunţată de Tribunalul Timis, Secţia a II a CIVILA, în dosarul 1232/30/2019. 
7.1. Debitorul SC IMO FEDERAL SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 74 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
7.2. Creditorii debitorului SC IMO FEDERAL SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul creanţelor este 17,05,2019. 
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul 
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene: 
Termenul limita de depunere de catre creditori a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii, pronuntata ca urmare 
a cererii formulate de debitor este de 10 zile de la primirea notificarii. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06,06,2019.Termenul pentru depunerea 
eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este de 7 zile de la publicarea tabelului în 
Buletinul Procedurilor de Insolventa.Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 26,06,2019.Prima 
sedinta a adunarii generale a creditorilor va avea loc în data de 11,06,2019, ora 12,00 la sediul administratorului 
judiciar. 
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timis pentru 
efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere 
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolventa. Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei, 
precum şi mentiuni cu privire la eventualele cauze de preferinta . Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar 
va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate, 
acte care se vor depune pana cel mai tarziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere. Cererea de 
înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în 
dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că 
exemplarul pentru Administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile 
depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Arad.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de 
timbru în sumă de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale. 

SCP Falimvest SPRL 
Semnătura (şi ştampila): 

 
Județul Tulcea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea POIENI IAŞI SRL, cod unic de înregistrare: 16340696 

Depunere raport de activitate pentru debitoarea SC Poieni Iaşi SRL 
Societate „în reorganizare judiciară“, „in judicial reorganisation“, „en redressement“ 

Nr.2511/15.04.2019 
1. Date privind dosarul: Nr.dosar 2149/88/2016; Tribunalul Tulcea, Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal;  
2. Arhiva/registratura instanţei: Tulcea, Str. Toamnei nr.15, jud. Tulcea 
Programul arhivei/registraturii instanţei: 9.00-13.00;  
3. Debitor: SC Poieni Iaşi SRL Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei, nr.73, birou 3, etaj 4, jud. Tulcea, având nr.de 
înregistrare în R.C. J36/294/2015, C.U.I. 16340696; 
4. Administrator judiciar: Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., cod de identificare fiscală: 16993962, sediu 
social: str. A. Panu nr.27, bl.Moldova 3, et.2, ap.6, nr.de ordine în tabelul practicienilor în insolvenţă RSP 0020, ţel. 
0232-261272 fax: 0232-232000, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Moisescu Ioana Irina;  
5. Nr.de exemplare depuse: 2, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în BPI. 

Raport de activitate al administratorului judiciar privind pe debitoarea SC Poieni Iaşi SRL 
Activitatea debitoarei este reorganizată în baza art. 103 din Legea 85/2006 şi conform planului se va limita doar la acele 
activităţi comerciale pentru care debitorul dispune de baza materială necesară.  
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Activitatea curentă a debitoarei SC Poieni Iaşi SRL se desfăşoară sub supravegherea administratorului judiciar.  
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Restaurante”. 
SC Poieni Iaşi SRL prin administratorul special al societăţii, a depus raportul asupra situaţiei financiare şi a cheltuielilor 
intocmit conform art. 144 din Legea nr.85/2014, pentru perioada octombrie - decembrie 2018. 
Ca urmare a depunerii raportului financiar, administratorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului Creditorilor în 
vederea aprobării acestui raport financiar. 
Pentru şedinţa comitetului creditorilor au inaintat prin corespondenţă voturi următorii creditori: 
-D.G.R.F.P. Galati prin A.J.F.P Tulcea – prin adresa nr.TLG_DEX 1691/04.04.2019; 
-D.G.E.F.P.L. Iaşi- prin adresa nr.76131/12.04.2019. 
Administratorul judiciar constată că adunarea creditorilor întruneşte cvorumul prevăzut de lege. 
Convocarea Comitetului Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.6339 din data de 
27.03.2019 şi transmisă membrilor Comitetului Creditorilor prin e-mail. 
Toţi creditorii care au înaintat un punct de vedere cu privire la sedinta Comitetului Creditorilor şi-au exprimat următorul 
vot: Creditorul D.G.R.F.P. Galati prin A.J.F.P Tulcea NU aproba raportul asupra situaţiei financiare şi a cheltuielilor 
conform art. 144 din Legea nr.85/2014, pentru perioada 01.10.2018-31.12.2018 motivat de faptul ca pentru perioada 
antemenţionata debitoarea înregistrează debite curente în cuantum de 6.842 lei, iar la data prezentei în suma totala de 
15.545 lei. Creditorul D.G.E.F.P.L. Iaşi NU aproba rapoartele asupra situaţiei financiare şi a cheltuielilor intocmit 
conform art. 144 din Legea nr.85/2014 deoarece debitoarea nu a achitat creanţele curente aferente anului 2017-2019 şi 
ratele lunare din planul de reorganizare aferente lunii februarie şi martie 2019. In aceste conditii, date fiind voturile 
exprimate în scris de către creditori, Comitetul Creditorilor NU aproba rapoartele asupra situaţiei financiare şi a 
cheltuielilor. Vă solicitam să acordaţi un nou termen în vederea derulării planului de reorganizare. 

Administrator judiciar, Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., Prin Av. Ioana Moisescu 
 

Județul Vâlcea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PRACTIK ART COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 24440459 
MIT INSOLV SPRL -FILIALA ARGEŞ 
Înregistrată în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0725; 
Atestat UNPIR: 2B0725; CUI: 32620680 
Mun. Pitești, str. Teiuleanu, nr.18, sc.A, et. 2, ap.4, judet Argeş 
Telefon:0769.682.689/0761651524/Fax: 0348.415.557/ E-mail: iliescu.silvia@yahoo.com 
E-mail: office@insolv-valcea.ro 
Tribunalul Valcea 
Dosar nr. 2231/90/2015 
Debitor: Soc. Practik Art Company Srl 
Termen fond: 13.06.2019 

Proces verbal adunare creditori 
Nr.415/15.04.2019 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 2231/90/2015, aflat pe rolul Tribunalului Valcea; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalului VÂLCEA, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon:(0250)73 91 20, Fax:(0250)73 
22 07 
3.1.Debitor: Soc. Practik Art Company SRL(în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Municipiul Râmnicu 
Valcea, str. Iancu Pop, nr.10, et.1, jud. Valcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul sub 
nr. J38/945/2008, având Cod de Identificare Fiscală RO24440459 
3.2. Administrator special: nu este desemnat. 
4.Creditori: 
-Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Directia Economico-Financiară, Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, Jud. 
Vâlcea 
-Directia Regionala a Finanatelor Publice Craiova, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea, cu sediul în 
strada General Magheru, nr. 17, jud. Vâlcea 
- APS Delta SA cu sediul în Luxemburg, str. Jean Piret, nr.1, L2350 prin mandatar ASSET PORTFOLIO SERVICING 
ROMANIA SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca, nr.246C, et.11 şi 12, sector 1, 
-UniCredit Tiriac Bank SA, sediul în Bd. Expozitiei nr. 1F, sector 1, reprezentata conventional prin Mocanu şi Asociatii 
SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr. 70, sector 2 
- Hodorogea Gheorghe 
5.Lichidator judiciar:: MIT INSOLV SPRL Filiala Arges, cu sediul în Mun. Pitești, str. Teiuleanu, nr.18, sc.A, et. 2, 
ap.4, judet Argeş,Telefon:0769.682.689/0761651524/Fax: 0348.415.557/ E-mail: iliescu.silvia@yahoo.com,E-mail: 
office@insolv-valcea.ro, prin practician în insolvenţă Areta Ciupilan. 
Desfăşurare adunare creditori: 
Participare: 
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La şedinţa adunării creditorilor debitorului Soc Practik Art Company SRL, convocată de administratorul judiciar pentru 
data de 15.04.2019, Ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Pitești, str. Teiuleanu, nr.18, sc.A, et. 2, ap.4, 
au transmis punte de vedere următorii creditori: 
-APS Delta SA cu sediul în Luxemburg, str. Jean Piret, nr.1, L2350 prin mandatar ASSET PORTFOLIO SERVICING 
ROMANIA SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca, nr.246C, et.11 şi 12, sector 1, creditor ce deține un procent de 
33,39% din masa credală a debitoarului. 
-Directia Regionala a Finanatelor Publice Craiova, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea, cu sediul în 
strada General Magheru, nr. 17, jud. Vâlcea ,creditor ce deține un procent de 0,25% din masa credală a debitoarului. 
Cvorum: În total a transmis punct de vedere şi a participat la şedinţa adunării creditorilor,un singur creditor care deține 
34,18 % din totalul creanţelor. 
Lichidatorul judiciar constată că adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 49 alin. (1) din 
Legea 85/2014, respectiv a transmis punct de vedere creditor a cărui creanţă reprezinta minim 30% din valoarea totala a 
creantelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil 
manifestat expres al titularilor majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente cu drept de vot. 
Ordinea de zi: 
- aprobarea Regulamentului de Valorificare nr. 361/29.03.2019 
Privitor la punctele de vedere exprimate în scris consemnăm următoarele: 
-APS Delta SA cu sediul în Luxemburg, str. Jean Piret, nr.1, L2350 prin mandatar ASSET PORTFOLIO SERVICING 
ROMANIA SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca, nr.246C, et.11 şi 12, sector 1, creditor ce deține un procent de 
33,39% din masa credală a debitoarului prin punctul de vedere transmis ne comunică următoarele : 
-Respinge Regulamentul de valorificare nr.1410/07.09.2018 propus de către lichidatorul judiciar și propune metoda de 
valorificare: vânzarea la licitație publică după următorul program: 
-1 set de4 licitații săptămânale cu preț de pornire reprezentat de 75% din valoarea de evaluare (valoare de piață) stabilită 
prin raportul de expertiză. 
-1 set de 4 licitații săptămânale cu preț de pornire reprezentat de 70% din valoarea de evaluare (valoare de piață) 
stabilită prin raportul de expertiză. 
De asemenea, solicităm ca toate ofertele să fie prezentate creditorului garantat în vederea aprobării acestora, iar după 
epuizarea seturilor de licitații de mai sus, solicităm convocarea Adunării Creditorilor în vederea aprobării unei noiu 
strategii de valorificare. 
-Directia Regionala a Finanatelor Publice Craiova, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea, cu sediul în 
strada General Magheru, nr. 17, jud. Vâlcea ,creditor ce deține un procent de 0,25% din masa credală a debitoarului prin 
punctul de vedere transmis ne comunică următoarele : 
-AJFP Vâlcea în calitate de creditor,la ordinea de zi stabilită,nu se poate ptonunța cu privire la regulamentul de 
valorificare nr.361/29.03.2019 supus aprobării,întrucât documentul nu a fost comunicat și solicită continuarea 
procedurii de valorificare a bunului imobil-teren intravilanîn sup.de 1900,92 mp, dun care 464,19 mp intravilan 
curți,1436 mp extravilan ți construcții casă tip D+P+1E-prin licitație publică cu strigare prin organizarea a 8 sedințe de 
licitație publică-câte 4 ședințe pentrufiecare prag –pornind de la 65% din prețul de evaluARE CU REDUCERE 
SUCCESIVĂ DE 5% până se ajunge la pragul de 60% din prețul de evaluare. 
Hotărâri: 
Conform punctELOR de vedere exprimatE concluzionăm că, creditorii au respins regulamentul de valorificare nr. 
361/29.03.2019 și a propus modificarea acestuia în sensul : 
Se vor organiza licitații după cum urmează: 
-un set de 4 licitații cu preț de pornire reprezentat de 65% din valoarea de evaluare stabilită prin raportul de evaluare. 
-un set de 4 licitații cu preț de pornire reprezentat de 60% din valoarea de evaluare stabilită prin raportul de evaluare, la 
un interval de 14 zile și nu la un interval deo săptămână între licitații, în raport de prevederile art. 758 alin 2. cod 
procedura civila şi având ca preţ de pornire preţul stabilit potrivit art. 3 diminuat cu 35% respective 40%. 
În condițiile în care nu se prezintă nici un licitator Adunarea Creditorilor va aproba alte reguli şi condiţii de desfăşurare 
a licitaţiilor, faţă de cele de mai sus, în funcţie de situaţiile impuse de piaţă sau de alte împrejurări. 
Prezentul proces verbal a fost incheiat în 4 exemplare un exemplar pentru creditorul care au transmis punct de vedere, 
unul pentru instanţă, unul pentru publicare în BPI şi unul în detinerea lichidatorul judiciar. 

Lichidator judiciar: 
M.I.T. Insolv SPRL Filiala Arges 

* 
 
 
 
 

*   * 
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I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 
 
 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 
 
 
 
 

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de 
document. 

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 
50%. 
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