BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6496/31.03.2016
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune
deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară 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. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014.
Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 16.06.2016 .
Executorie.
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.
Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.03.2016
Preşedinte
Grefier
Năstasie Nicoleta Mirela
Filotie Alin Dumitru
Județul Buzău
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea OANA MANAGEMENT SRL, cod unic de înregistrare: 19075454
România
Tribunalul Buzău Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal
Str. N. Bălcescu nr.8
Dosar nr. 558/114/2016
Comunicare încheiere
emisă la: ziua 17 luna 03, anul 2016
Se comunică, alăturat, copia Încheierea din data de 17.03.2016, pronunţată în dosarul nr.558/114/2016, de Tribunalul
Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitorul SC OANA MANAGEMENT SRL
cu sediul în comuna Poşta Câlnău, sat Poşta Câlnău nr.479 A, camera 10, clădirea C1, judeţul Buzău, înregistrat la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/1081/2006, CUI 19075454.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România
Tribunalul Buzău Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 558/114/2016 Cod ECLI
Încheiere
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 17 Martie 2016
Completul compus din:
Preşedinte Eugen Irimia
Grefier Cătălina Zamfirescu
Pe rol cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei privind pe debitorul SC Oana Management SRL cu
sediul în comuna Poşta Câlnău, sat Poşta Câlnău nr.479 A, camera 10, clădirea C1, judeţul Buzău, înregistrat la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/1081/2006, CUI 19075454. La apelul nominal făcut în
şedinţa Camerei de Consiliu a răspuns pentru debitor, administrator şi reprezentant legal Vasilescu Cătălin Florian. Fără
citare conform art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. S-a
făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arată că debitorul a depus la dosar, prin registratura instanţei
concluzii scrise, după care s-a acordat cuvântul. Având cuvântul pentru debitor, reprezentantul legal pune concluzii de
admitere a cererii şi deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului. În ceea ce priveşte cererea formulată de
creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii
Constanţa de deschidere a procedurii insolvenţei debitorului şi cererea de intervenţie a creditorului SC Gemarco
Industry SRL, ce fac obiectul dosarului nr. 14359/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Buzău, solicită a fi soluţionate în
prezenta cauză. Instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.
Judecătorul sindic,
Deliberând asupra cererii debitorului privind deschiderea procedurii insolvenţei, În baza actelor şi lucrărilor dosarului,
constată şi reţine următoarele: Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 10.03.2016 şi înregistrată sub
nr.558/114/2016, debitorul SC Oana Management SRL a solicitat deschiderea împotriva sa a procedurii generale a
insolvenţei, sub incidenţa prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Refalex Star SPRL. Cererea de
deschidere a procedurii insolvenţei a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 200,00 lei, conform chitanţei
pentru creanţele bugetelor locale seria BZPC nr.1280/10.03.2016 eliberată de Comuna Poşta Câlnău. În motivarea
cererii sale, debitorul a arătat că, în fapt, se află în stare de insolvenţă, datorită insuficienţei fondurilor băneşti necesare
plăţii datoriilor exigibile. Debitorul a arătat că datoriile sale către diverşi creditori depăşesc pragul limită de 40.000 ron,
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iar scadenţa acestora este depăşită cu mai mult de 60 de zile. A precizat debitorul că, potrivit evidenţelor contabile ale
societăţii, înregistrează debite în valoarea totală de 2.297.374.886, 72 lei din care 438.189,047 lei creanţe bugetare şi
1.859.185.839,72 lei creanţe chirografare, garantate şi salariale. Din cauza măsurilor asigurătorii instituite faţă de
societate de către diverşi creditori, aceasta nu mai face faţă datoriilor exigibile faţă de creditorii săi. În acest context a
fost creat în patrimoniul său un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi, astfel încât nu au putut fi achitate
datoriile exigibile ajunse la scadenţă către creditori şi nici nu se vor putea fi plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate,
cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei, situaţii prevăzute de art.66 alin.1 şi 4 din Legea nr.85/2014. Din
aceste motive, constatând starea de insolvenţă şi pentru a putea realiza redresarea societăţii, asociaţii societăţii au
solicitat deschiderea procedurii insolvenţei şi reorganizarea activităţii pe bază de plan. În temeiul art.45 alin.(1) lit.d)
din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, debitorul a solicitat desemnarea în
calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Refalex Star SPRL. În drept, debitorul a invocat
dispoziţiile art.38 alin.1 lit.d, art.66 alin. (1) şi art.67 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă. Pentru dovedirea susţinerilor sale, debitorul a depus la dosarul cauzei, în copie, Hotărârea
Adunării generale a asociaţilor nr. 1/08.03.2016, certificat constatator nr.116234/08.03.2016, bilanţ prescurtat la
31.12.2014, contul de profit şi pierdere la 31.12.2014, date informative la 31.12.2014, situaţia activelor imobilizate la
31.12.2014, situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la 30.06.2015, contul de profit şi pierdere 30.06.2015,
date informative la 30.06.2015, balanţa analitică de verificare la 09.03.2016, listă completă a tuturor bunurilor,
incluzând toate conturile şi băncile prin care societatea îşi rulează fondurile, lista creditorilor, lista cuprinzând plăţile şi
transferurile patrimoniale efectuate în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii, declaraţiile administratorului statutar,
certificatul de înregistrare seria B nr. 2732065, certificat de înregistrarea în scopuri de TVA, dovada notificării
organului fiscal, oferta Refalex Star SPRL de preluare a poziţiei de administrator judiciar. Examinând cererea
debitorului, în raport cu probele administrate, judecătorul-sindic reţine că, potrivit dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea
nr.85/2014, procedura insolvenţei poate să înceapă pe baza unei cereri introdusă la tribunal de către debitor sau de către
creditori, precum şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege, art.66 alin.(1) din acelaşi act normativ
statuând în sarcina debitorului aflat în stare de insolvenţă obligaţia de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus
dispoziţiilor legii enunţate, în termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. În cauză, debitorul SC Oana
Management SRL a solicitat, în ceea ce îl priveşte, deschiderea procedurii generale a insolvenţei, în conformitate cu
dispoziţiile art.66 alin.(1), art.71 alin.(1) şi art.38 alin.(2) lit.e) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, deoarece disponibilităţile băneşti existente în prezent în conturile şi casieria societăţii nu
pot acoperi datoriile a căror scadenţă a depăşit 60 de zile şi a depus la dosar înscrisurile pe care art.67 alin.(1) din Legea
nr.85/2014 le prevede în mod imperativ, acesta manifestându-şi expres intenţia de a depune un plan de reorganizare a
activităţii. De asemenea, a solicitat, în temeiul art.66 alin.6 şi 7 din Legea nr.85/2014, să se dispună prin încheiere
conexarea cererilor creditorilor care, în cazul deschiderii procedurii devin declaraţii de creanţă. Din probele
administrate în cauză se constată că, într-adevăr, debitorul figurează, conform listei creditorilor depusă la dosar, cu
datorii, iar disponibilităţile băneşti sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile. Potrivit dispoziţiilor art.5 pct.29
lit.a) din Legea nr.85/2014, „Insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta,după 60 de zile de la scadenţă, nu a
plătit datoria sa faţă de creditor;prezumţia este relativă”. În speţă, se constată că situaţia creditorilor în sold relevă
existenţa unor datorii de peste 60 de zile, în cuantum superior valorii-prag, de 40 000 lei, prevăzută de art.5 pct.72 din
Legea nr.85/2014, neexistând fonduri băneşti suficiente pentru plata acestora. Întrucât cererea formulată de debitor
întruneşte cerinţele prevăzute de art.66 alin. (1) şi 71 alin.(1) din Legea nr.85/2014, judecătorul-sindic va admite cererea
acestuia şi, în temeiul art.71 alin.(1), cu referire la art.66 alin.(1) din Lege va dispune deschiderea procedurii generale
de insolvenţă a debitorului SC Oana Management SRL cu sediul în comuna Poşta Câlnău, sat Poşta Câlnău nr.479 A,
camera 10, clădirea C1, judeţul Buzău, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub
nr. J10/1081/2006, CUI 19075454. Potrivit dispoziţiilor art.85 alin.(1) din Legea nr.85/2014, deschiderea procedurii
insolvenţei ridică debitorului dreptul de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra
bunurile din avere şi de a dispune de acestea, dacă acesta nu şi-a declarat, în condiţiile art.67 alin.(1) lit.g) din
lege,intenţia de reorganizare. Judecătorul sindic va lua act că SC Oana Management SRL şi-a declarat intenţia de a intra
în procedură generală prin cererea de deschiderea procedurii insolvenţei, motiv pentru care nu va dispune dizolvarea
societăţii debitoare şi nu va ridica dreptul de administrare al acesteia constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de
a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. În temeiul art. 66 alin.6 din Legea nr.85/2014, va dispune
conexarea dosarului nr.14359/3/2014 care cuprinde cererea creditorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Galaţi - Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii Constanţa de deschidere a procedurii insolvenţei debitorului
şi cererea de intervenţie a creditorului SC Gemarco Industry SRL, care urmează a fi analizate ca şi cereri de creanţă. În
temeiul art.73, cu aplicarea art.45 alin.(1) lit.d), coroborat cu art.57 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenţie a
insolvenţei şi de insolvenţă şi al cererii debitorului, se va desemna administrator judiciar provizoriu practicianul în
insolvenţă Refalex Star SPRL, care va îndeplini în principal atribuţiile prevăzute de art.58 alin.(1) din lege, cu un
onorariu de 1000 lei lunar, onorarii care vor fi achitate pe bază de decont justificativ, din averea debitorului sau, în lipsa
disponibilităţilor băneşti din contul debitorului, din fondul de lichidare prevăzut la art.39 alin.(4) din lege şi care va
administra procedura până la confirmarea sau, după caz, până la înlocuirea sa de către adunarea creditorilor, ar în
temeiul art.71 alin.(1) fraza a II-a din acelaşi act normativ minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei
se va comunica, de îndată, administratorului judiciar provizoriu desemnat. La desemnarea administratorului judiciar,
judecătorul sindic a avut în vedere propunerea debitorului, prin cererea de deschidere a procedurii insolenţei, dar şi
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oferta depusă la dosar de practicianul în insolvenţă, din care rezultă disponibilitatea de timp şi de resurse umane, dar şi
experienţa necesară preluării dosarului şi bunei administrări a cauzei. În temeiul art.73 din Legea nr.85/2014,
judecătorul sindic va dispune ca administratorul judiciar provizoriu desemnat să notifice de îndată şi, în orice caz, cu cel
puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, în condiţiile
art.99 alin.(1) şi art.100 alin. (1) din aceeaşi lege, intrarea debitorului în insolvenţă prin procedura generală debitorului,
tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit prevederilor art.67 alin.(1) lit.c), dar şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare, precum şi
publicarea, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În
temeiul art.53, raportat la art.52 din Legea nr.85/2006, judecătorul-sindic va pune în vedere administratorului judiciar
provizoriu să convoace adunarea generală a acţionarilor /asociaţilor/membrilor debitorului, în termen de maximum 10
zile de la notificarea deschiderii procedurii, pentru desemnarea administratorului special. Judecătorul sindic va fixa
termenul-limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare
a cererii formulate de debitor, în condiţiile art.71 alin.(1), ca fiind cel de 10 zile de la primirea notificării individuale de
către fiecare creditor, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării
termenului de depunere a acestora; termenul-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului la data de 29.04.2016, cu menţiunea că cererea de admitere a creanţei va fi timbrată cu taxa judiciară de
timbru în sumă de 200,00 lei, conform dispoziţiilor art.14 alin.(1) din O.U.G. nr.80/ 2013, sub acţiunea anulării cererii
ca netimbrată; termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la
data de 17.05.2016, iar termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la creanţe şi pentru definitivarea
tabelului creanţelor la data de 08.06.2016. Potrivit dispoziţiilor art.111 alin.(1), (2) şi (6) din Legea nr.85/2014,
eventualele contestaţii cu privire la creanţe şi la drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în
tabelul preliminar de creanţe trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea acestui tabel în Buletinul
procedurilor de insolvenţă. La termenul stabilit pentru definitivarea tabelului de creanţe vor fi soluţionate deodată,
printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile. Se va stabili data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la data de
23.05.2016, la ora şi locul comunicate de administratorul judiciar, având ca ordine de zi, în principal, confirmarea
administratorului judiciar desemnat de judecătorul-sindic şi a onorariului acestuia sau alegerea unui alt administrator
judiciar; prezentarea raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei
debitorului, în care sens administratorul judiciar va convoca toţi creditorii. În temeiul art.92 alin.(1) coroborat cu art. 58
alin.(1) lit.a) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul-sindic va
pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să supună aprobării judecătorului-sindic, până la data de
05.04.2016 un raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie
în procedura generală. În temeiul art.97 alin.(1) coroborat cu art.58 alin.(1) lit.b) din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul-sindic va pune în vedere administratorului judiciar să
întocmească şi să supună analizei, până la data de 25.04.2016, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la
apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă şi asupra premiselor
angajării răspunderii acestora, în condiţiile art.169 alin.(1) din lege. În temeiul art.59 alin.(1) şi (2) din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar provizoriu desemnat
va depune un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate
cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, onorariul
încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia şi, dacă este cazul stadiul efectuării inventarierii. Raportul se va
depune la dosarul cauzei, iar un extras se va publica în BPI. În temeiul art.83 alin.(1) şi (3) din Legea nr.85/2014, după
rămânerea definitivă a încheierii de deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi de
administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, engleză şi franceză,
menţiunea: în insolvenţă, în insolvency; en procédure collective. Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai
multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în
termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei, informaţiile referitoare la
starea societăţii, precum şi numărul hotărârii, data şi instanţa care a pronunţat această hotărâre, sub sancţiunea prevăzută
de art.337 alin.(1) din lege. În temeiul art.39 alin.1, 2, 3 şi 4 din lege, toate cheltuielile aferente procedurii, inclusiv cele
privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar, vor fi
suportate din averea debitorului. Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziţii
emise de debitor sau, după caz, de administratorul judiciar. Disponibilităţile băneşti vor putea fi păstrate într-un cont
special de depozit bancar În baza art.71 alin.(2) fraza a II-a din Legea nr.85/2014 procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă, minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se va comunica, de îndată,
administratorului judiciar provizoriu desemnat. În temeiul art.43 alin.(2), cu aplicarea art.42 alin.(1) din Legea
nr.85/2014, hotărârea pronunţată va fi comunicată debitorului, creditorilor, administratorului judiciar şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău prin publicarea acesteia în BPI. Potrivit prevederilor art.59
alin.(3) din Legea nr.85/2014, în cauză se va stabili termen pentru examinarea stadiului procedurii insolvenţei la data
de: 21.04.2016, completul S 4, orele 11:00, cu citarea părţilor. Potrivit dispoziţiilor art.46 alin.(1) din Legea nr.85/2014,
Hotărârile judecătorului sindic sunt executorii şi pot fi atacate, separat, numai cu apel”, termenul de apel fiind de 7 zile
de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea ei în BPI, conform art.43 alin.(2) din acelaşi act normativ, cererea
de apel urmând să fie depusă la Tribunalul Buzău.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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Pentru aceste motive, în numele legii dispune:
Admite cererea formulată de debitorul SC Oana Management SRL cu sediul în comuna Poşta Câlnău, sat Poşta Câlnău
nr.479 A, camera 10, clădirea C1, judeţul Buzău. În temeiul art. 71 alin.1 teza I coroborat cu art.65 alin.1 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale a
insolvenţei debitorului SC Oana Management SRL cu sediul în comuna Poşta Câlnău, sat Poşta Câlnău nr.479 A,
camera 10, clădirea C1, judeţul Buzău, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub
nr. J10/1081/2006, CUI 19075454. Dispune conexarea dosarului nr. 14359/3/2014 care cuprinde cererea creditorului
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii Constanţa de
deschidere a procedurii insolvenţei debitorului şi cererea de intervenţie a creditorului SC Gemarco Industry SRL, care
urmează a fi analizate ca şi cereri de creanţă. În temeiul art. 45 alin.1 lit.d) din lege, Desemnează în calitatea de
administrator judiciar provizoriu: practicianul în insolvenţă Refalex Star SPRL cu sediul în municipiul Buzău, str.
Ostrovului, bl. A1, sc.A, et.1, ap.8, judeţul Buzău, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 alin.1 şi orice alte
atribuţii stabilite de judecătorul sindic în afara celor instituite la alin.1, cu o retribuţie de 1000 lei lunar. În temeiul art.71
alin.2 coroborat cu art.99 din lege, Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii
generale a insolvenţei tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit prevederilor art.67 alin.1 lit.c),
debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, pentru efectuarea menţiunii. Notificarea
se realizează potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului,
într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
În temeiul art.100 alin.1 din lege, Notificarea va fi comunicată creditorilor deîndată, cu cel puţin 10 zile înainte de
împlinirea termenului – limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde:
a) Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii, pronunţată ca
urmare a cererii formulate de debitor, respectiv 10 zile de la primirea notificării (art. 71 alin.2), precum şi termenul de
soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;
b) Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere creanţelor asupra averii debitorului: 29.04.2016;
c) Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe: 17.05.2016 ;
d) Termenul de definitivare a tabelului creanţelor: 08.06.2016;
e) Data primei şedinţe a adunării creditorilor: 23.05.2016, la ora şi locul comunicate de administratorul judiciar, având
ca ordine de zi, în principal, confirmarea administratorului şi retribuţia acestuia, precum şi prezentarea raportului
amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului.
Conform art.111 alin.1, 2, 6 din lege, Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii
cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe.
Contestaţiile vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. La termenul
stabilit pentru definitivarea tabelului de creanţe vor fi soluţionate deodată, printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile.
În temeiul art.92 alin.1 coroborat cu art.58 alin.1 lit.a)din lege, Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească
şi să supună aprobării judecătorului sindic până la data de 05.04.2016 un raport prin care să propună fie intrarea în
procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. În temeiul art.97 alin.1 coroborat
cu art.58 alin.1 lit.b) din lege, Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să supună judecătorului sindic
până la data de 25.04.2016 un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu
menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. În temeiul art. 59 alin. 1 şi 2 din lege, Pune în vedere
administratorului judiciar să depună lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile,
justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în
averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventariere. În raport se va menţiona şi onorariul
încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia. Raportul se depune la dosarul
cauzei, iar un extras se publică în BPI. În temeiul art.83 alin. 1 şi 3 din lege, După rămânerea definitivă a hotărârii de
deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi 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. Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de
conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data
comunicării încheierii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi
instanţa care a pronunţat hotărârea. În temeiul art.39 alin.1, 2, 3 şi 4 din lege, Toate cheltuielile aferente procedurii,
inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar,
vor fi suportate din averea debitorului. Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de
dispoziţii emise de debitor sau, după caz, de administratorul judiciar. Disponibilităţile băneşti vor putea fi păstrate întrun cont special de depozit bancar. În temeiul art.71 alin.2 teza a II-a din lege, Minuta prezentei încheieri privind
deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată, administratorului judiciar provizoriu numit în baza
dispoziţiilor art.45 alin.1 lit.d) coroborat cu art.57 alin.1. Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii
insolvenţei la data de 21.04.2016, S 4, cu citarea părţilor. Executorie, conform art.46 alin.1 din lege. Cu drept de apel în
termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în B.P.I., apel ce se va depune la Tribunalul Buzău.
Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Martie 2016.
Preşedinte
Grefier
Eugen Irimia
Cătălina Zamfirescu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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