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din Lege. 
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 

Admite cererea administratorului judiciar GRUP AXA IPURL RM.VÂLCEA, cu sediul în Rm.Vâlcea, str. G-ral 
Magheru, nr.18, jud.Vâlcea. 
In temeiul art. 145 alin.1 lit.D) Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Dispune începerea procedurii falimentului debitorului PRONIC PREST SRL ORLEŞTI, cu sediul în sat Orleşti, 
comuna Orleşti, jud.Vâlcea, cod de identificare fiscală 14309333, număr de ordine în registrul comerţului J38/440/2001. 
In temeiul art.145 alin 2 din lege. 
Desemnează lichidator pe GRUP AXA IPURL RM.VÂLCEA, cu un onorariu de 300 lei lunar, care va îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art.64. 
In temeiul art.145 alin.2 lit.a) din lege. 
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor 
efectuate după deschiderea procedurii şi predarea unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele 
acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii, a tabelului definitiv al 
creanţelor şi a oricăror altor tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi 
operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii, în termen de 5 zile de la intrarea în faliment. 
Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Vâlcea, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Constată că nu se impune prelungirea termenelor fixate prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei şi atrage 
atenţia lichidatorului asupra dispoziţiilor art.147 alin.2) din Legea nr.85/2014. 
In temeiul art.151 şi următoarele din lege. 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
În temeiul art.86 alin.1) din lege. 
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
lichidatorului judiciar. 
Cu apel în 7 zile de la comunicare. 
Termen fond: 14.09.2016. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 20.04.2016. 
Judecător-sindic,                                                                               Grefier, 
M.C.                                                                                           F.D. 
 
2. Societatea C.E.T. GOVORA SA, cod unic de înregistrare: 10102377 
România  
Tribunalul Vâlcea - Secţia a II a Civilă  
Operator de date cu caracter personal nr.4087  
Dosar nr. 1396/90/2016   

Comunicare încheiere nr. 83 
 emisă la 9 mai 2016 

Către,  
Creditori: 
SC Nurvil SRL  Râmnicu Vâlcea, str.Râureni, nr. 38, Judeţul Vâlcea. 
SC Kaufof COM SRL,în insolvenţă,prin administrator special Paul Tuila, Comuna Glogova, sat Glogova, Judeţul Gorj. 
SC Romelectro SA - sector 2, Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, et. 4. 
Grup Feroviar Român SA - sector 1, Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 114. 
SC Simultan SRL cu sediul în Localitatea Făget, str. Stadionului, nr. 1, Judeţul Timiş. 
Complexul Energetic Oltenia SA, cu sediul în Tg.Jiu, str.Alex.Ioan Cuza, nr. 5, Judeţul Gorj. 
SC Foradex Valea Oltului SA, sediu ales la Cabinet Avocat Corina Cojocaru Polacsek  din Bucureşti, sector 1, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 16. 
SC Energocarb Serv SRL,cu sediul în Comuna Însurăţei, Motru, nr. 84,  Cam.1, Judeţul Gorj. 
SC G.R.I.M.E.X. SRL  Tg.Jiu, Al.Macului, nr. 1, Judeţul Gorj. 
SC Tufy Trans SRL  Râmnicu Vâlcea, B-dul Tineretului, nr. 9, bl. A.54, sc. C, ap. 12, Judeţul Vâlcea. 
SC Sitan Grup SRL, cu sediul în Sinaia, str.Badea Cârţan, nr. 3, Judeţul Prahova. 
SC Trustul Pentru Servicii Cu Utilaje Diverse (TPSUD) SRL, cu sediu în Tg. Jiu, Aleea Macului, nr. 1, Judeţul Gorj. 
SC Bistra Hidro SRL cu sediul în Cluj Napoca, str.Actorului, nr. 9, Judeţul Cluj. 
SC Buduşel Hidro SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str.Actorului, nr. 9, Judeţul Cluj. 
SC Rott Haus Consulting SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str.Actorului, nr. 9, Judeţul Cluj. 
SC Rott Haus Construct SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str.Actorului, nr. 9, Judeţul Cluj. 
Debitoare: SC CET Govora SA, cu sediul în Rm.Vâlcea, str.Industriilor, nr. 1, judeţul Vâlcea. 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cu sediul în Râmnicu  Vâlcea, str.Carol I, nr.17, judeţul 
Vâlcea. 
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Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.83 din data de 9 mai 2016, pronunţată în dosarul nr.1396/90/2016,de 
Tribunalul Vâlcea-Secţia A II A Civilă, privind deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC CET Govora 
SA, cu sediul în Rm.Vâlcea, str.Industriilor, nr. 1, judeţul Vâlcea, cod de identificare fiscală nr.10102377, număr de 
ordine în registrul comerţului J38/683/1997. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                     Grefier 
Sorinel Petria                                                                                                                                                   Tomoiu Maria 

* 
România 
Tribunalul Vâlcea - Secţia a II a Civilă 
Dosar nr. 1396/90/2016 
Cod ECLI ECLI:RO:TBVLC:2016:014.000083 
Operator date cu caracter personal nr.4087 

Încheiere nr. 83 
Camera de consiliu din 9 mai 2016 

Completul constituit din: 
Judecător Sindic - Petria Sorinel 

Grefier - Tomoiu Maria 
Pe rol fiind judecarea cererii formulată de debitoarea SC CET Govora SA, cu sediul în Rm.Vâlcea, str. Industriilor, nr. 
1, judeţul Vâlcea, cod de identificare fiscală nr.10102377, număr de ordine în registrul comerţului J38/683/1997, 
privind deschiderea procedurii insolvenţei.La apelul nominal făcut în camera de consiliu au răspuns: consilier juridic 
Ţenea Radu Iulian pentru debitoarea SC CET Govora SA Rm.Vâlcea, în baza împuternicirii de la fila 1577 dosar, 
consilier juridic Bărbulescu Daniela-Elena pentru creditoarea Complexul Energetic Oltenia SA, în baza împuternicirii 
de la fila 1578 dosar şi Scarlat Cristian Alexandru, în baza împuternicirii de la fila 878 dosar, pentru creditoarea Grup 
Feroviar Român SA Bucureşti, lipsă fiind creditorii SC Nurvil SRL Rm.Vâlcea, SC Kaufof COM SRL Glogova, în 
insolvenţă, prin Administrator Special Paul Tuilă, SC Romelectro SA Bucureşti, SC Simultan SRL Făget-Timiş, SC 
Foradex Valea Oltului SA, SC Energocarb Serv SRL. Însurăţei-Motru, SC G.R.I.M.E.X. SRL Tg Jiu, SC Tufy Trans 
SRL Rm.Vâlcea, SC Sitan Grup SRL Sinaia, SC Trustul Pentru Servicii Cu Utilaje Diverse (TPSUD) SRL Tg.Jiu şi 
Grup de firme SC Bistra Hidro SRL, SC Buduşel Hidro SRL, SC Rott Haus Consulting SRL, SC Rott Haus Construct 
SRL Cluj-Napoca.Cererea formulată de societatea debitoare este legal timbrată, cu 200 lei conform art. 14 alin.1 din 
OUG nr.80/2013.Soluţionarea cererii s-a făcut fără citarea părţilor, potrivit art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014.S-a 
făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă învederând faptul că:- debitoarea a răspuns la adresa instanţei 
de la fila 682 dosar prin care i s-a solicitat să depună confirmarea de primire la organul fiscal competent a notificării 
emisă conform art. 67 lit.n) din Legea nr.85/2014, de asemenea să depună dovada calităţii de reprezentant al 
persoanelor care au semnat cererea introductivă, în conformitate cu dispoziţiile art. 153/ 3 alin 1 din Legea nr. 31/1990;- 
creditorii SC Nurvil SRL Rm.Vâlcea, SC Kaufof COM SRL Glogova, în insolvenţă, prin Administrator Special Paul 
Tuilă, SC Romelectro SA Bucureşti, Grup Feroviar Român SA Bucureşti, SC Simultan SRL Făget-Timiş, Complexul 
Energetic Oltenia SA, SC Foradex Valea Oltului SA Bucureşti, SC Energocarb Serv SRL Motru, SC Sitan Grup SRL 
Sinaia au formulat cereri prin care solicită deschiderea procedurii insolvenţei faţă de SC CET Govora SA;- SC Tufy 
Trans SRL Rm.Vâlcea a formulat cerere de înscriere la masa credală;- în timpul şedinţei de judecată, prin arhiva secţiei 
a II a Civilă s-au primit cereri de opoziţie formulate de creditorii SC G.R.I.M.E.X. SRL Tg Jiu, SC Trustul Pentru 
Servicii Cu Utilaje Diverse (TPSUD) SRL, SC Bistra Hidro SRL, ScCBuduşel Hidro SRL, SC Rott Haus Consulting 
SRL, SC Rott Haus Construct SRL Cluj-Napoca, după care;Consilier juridic Ţenea Radu Iulian învederează faptul că s-
a răspuns la solicitarea instanţei, în sensul că directorii debitoarei SC CET Govora SA Rm.Vâlcea îşi însuşesc cererea 
de deschidere a procedurii, de asemenea, s-a depus şi dovada de înregistrare la ANAF a notificării privind intenţia de 
intrare în insolvenţă. Mai arată că nu are alte cereri de formulat în cauză.Reprezentanţii creditorilor Complexul 
Energetic Oltenia SA şi Grup Feroviar Român SA Bucureşti, prezenţi astăzi în instanţă declară că nu sunt alte cereri de 
formulat.Constatând că nu sunt alte cereri de formulat în cauză, instanţa acordă cuvântul pe fond.Consilier juridic Ţenea 
Radu Iulian solicită admiterea cererii în sensul de a se dispune deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC 
CET Govora SA Rm.Vâlcea şi desemnarea Euro Insol SPRL Bucureşti în calitate de administrator judiciar.Creditoarea 
Grup Feroviar Român SA Bucureşti, prin Scarlat Cristian Alexandru solicită deschiderea procedurii insolvenţei faţă de 
debitoarea SC CET Govora SA şi desemnarea Euro Insol SPRL Bucureşti în calitate de administrator judiciar.Consilier 
juridic Bărbulescu Daniela-Elena pentru creditoarea Complexul Energetic Oltenia SA solicită admiterea cererii de 
deschidere a procedurii şi desemnarea administratorului judiciar menţionat în cererea acestui creditor.Instanţa a reţinut 
cauza pentru pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Deliberând, constată următoarele:Prin cererea formulată la data de 29 aprilie 2016, înregistrată pe rolul Tribunalului 
Vâlcea sub nr.1396/90/2016, debitoarea SC CET Govora SA, cu sediul în Rm.Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1, judeţul 
Vâlcea, cod de identificare fiscală nr.10102377, număr de ordine în registrul comerţului J38/683/1997, a solicitat 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei, în vederea reorganizării activităţii prin depunerea unui plan de 
reorganizare în condiţiile şi termenele prevăzute de lege, cu motivarea că se află în imposibilitatea achitării pasivului 
exigibil cu sumele de bani disponibile.Debitoarea a solicitat desemnarea în cauză, în calitate de administrator judiciar a 
Euro Insol SPRL Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Costache Negri, nr.1-5,Clădirea Opera Center, etaj 3, sector 
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5.Cererea debitoarei a fost semnată iniţial de către preşedintele consiliului de supraveghere (debitoarea fiind 
administrată în sistem dualist) fiind ulterior însuşită de către membrii directoratului prin cererea depusă la data de 9 mai 
2016 la dosar (filele 1410-1411 vol. VII). În motivarea cererii debitoarea arată că se confruntă cu o situaţie economică 
dificilă, motiv pentru care conducerea societăţii a ajuns la concluzia că se impune o reorganizare a societăţii în urma 
căreia să fie achitate datorii restante ale debitoarei conform unui program de plată a creanţelor şi, de asemenea, 
restructurarea operaţională şi financiară a societăţii însoţită de lichidarea unor bunuri din patrimoniu, conform unui plan 
de reorganizare.Debitoarea arată că a fost înfiinţată în anul 1997 prin reorganizarea fostei Regii Autonome de 
Electricitate (RENEL), în baza HG nr. 759/1997, cu preluarea integrală a patrimoniului Filialei Electrocentrale Govora, 
acţionar unic al societăţii devenind Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.Prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 1005/10.08.2002, s-a aprobat transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni ale 
SC CET Govora SA, din proprietatea privată a statului şi din administrarea APAPS în proprietatea privată a judeţului 
Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. In anul 2015 a fost preluată, de la Complexul Energetic Oltenia, 
afacerea de exploatare a cărbunelui la exploatarea minieră din judeţul Vâlcea - EM Berbeşti-Alunu şi este în derulare 
procesul de integrare a acestei activităţi cu activitatea principală a CET Govora.Obiectul principal de activitate al SC 
CET Govora SA este producţia de energie termică şi energie electrică şi exploatarea zăcămintelor minerale de cărbune, 
precum şi efectuarea de acte de comerţ în legătură cu obiectul de activitate.SC CET Govora SA a fost proiectată şi 
realizată astfel încât să asigure întreg necesarul local de abur industrial şi apă fierbinte şi să producă în condiţii de 
economicitate, energie electrică în regim de cogenerare.Materiile prime de bază pentru SC CET Govora SA sunt 
asigurate din surse proprii din carierele Berbeşti şi Alunu preluate prin transfer de la CE Oltenia (pentru lignit) şi GDF 
Suez România (pentru gaze naturale).S.C. CET Govora SA produce energie termică pentru clienţii industriali aflaţi pe 
platforma chimică Râmnicu-Vâlcea (S.C. Oltchim SA şi Ciech Soda România SA ). De asemenea livrează energie 
electrică în sistemul energetic naţional şi prin contracte bilaterale şi asigură agentul termic de încălzire şi apă caldă 
menajeră pentru populaţia municipiului Râmnicu Vâlcea în sistem centralizat de termoficare urbană.In prezent SC CET 
Govora SA dispune de 5 cazane şi 4 turbine, funcţionând pe bara colectoare cu o capacitate de producţie de 2100 t/h 
abur viu la 137 bar şi 5400 C şi o putere electrica de 200 MW.La momentul actual societatea are un număr de 2.294 
angajaţi.Datoriile pe termen scurt ale societăţii se ridică la data de 27.04.2016 la suma totală de 178.806.009 lei. De 
asemenea, societatea are datorii pe termen mediu şi lung în cuantum de 207.614.709 lei, reprezentând eşalonare 
conform Acord Transfer Afacere CEO şi eşalonare ANAF - DGAMC.Datoriile pe termen scurt se structurează astfel: 
ponderea cea mai mare a datoriilor este către furnizori (55,24%), acestea ridicându-se la data de 27.04.2016 la suma de 
98.779,409 lei; datoriile salariale se ridică la suma de 274.255 lei la data de 27.04.2016; datoriile către bugetul de stat 
ale societăţii se ridică la data de 27.04.2016 la suma de 10.373.812 Iei.În perioada 2012-2014 societatea a înregistrat 
pierderi în fiecare an, pentru anul 2015 estimând tot pierdere.Pierderea cumulată a societăţii la data de 31.12.2015 este 
de -259.848.087 lei ceea ce a condus la o decapitalizare a societăţii, astfel că la sfârşitul anului 2015 societatea va 
înregistra capitaluri proprii negative în valoare de - 26.873.256 lei.Debitoarea susţine că starea de insolvenţă iminentă a 
societăţii a fost generată de deschiderea procedurii de insolvenţă în ianuarie 2013 de principalul client pentru energie 
electrică şi termică, Oltchim SA, şi înscrierea CET Govora SA în tabelul creditorilor cu suma de aprox. 136 milioane lei 
şi neplata la termen a livrărilor curente de abur industrial după deschiderea procedurii de insolvenţă, care a dus la 
acumularea unei datorii curente a Oltchim faţă de CET Govora de aproximativ 50 milioane lei.Se mai învederează că 
evoluţia pieţei produselor CET Govora a fost mereu o provocare, deoarece după debranşările clienţilor urbani din 
perioada 1995-1999, a urmat colapsul Uzinelor Sodice Govora din perioada 1998-2007. Din 2007-2008, au început 
problemele financiare şi la Oltchim, probleme care au culminat cu intrarea în insolvenţă a acestei societăţi, la data de 
30.01.2013. Prin această acţiune, OLTCHIM a blocat plata a 137.890.000 lei către CET Govora, care, la rândul său, n-a 
mai putut achita la Complexul Energetic Oltenia, contravaloarea cărbunelui utilizat pentru livrările de abur către 
OLTCHIM. Deşi au fost angajamente de deblocare financiară a CET Govora, inclusiv de la nivel guvernamental prin 
Ministerul Economiei, pierderea suportată de CET Govora n-a mai fost compensată în nici un fel. Valoarea acestei 
pierderi a reprezentat peste 30% din cifra de afaceri a societăţii, astfel încât dezechilibrul financiar provocat de Oltchim 
s-a răsfrânt asupra fluxului de numerar al CET Govora, respectiv prin neplata sistematică a furnizorilor.Reluarea 
activităţii Oltchim s-a realizat, de asemenea pe spezele CET Govora, deoarece chiar aflată în insolvenţă, Oltchim nu a 
achitat, până în decembrie 2014, factura pentru aburul industrial consumat, astfel încât datoria curentă a Oltchim faţă de 
CET Govora a ajuns la 50.300.000 lei.Invocând de asemenea o situaţie economică dificilă, şi Ciech Soda România 
(fostă Uzinele Sodice Govora) a întârziat plata facturilor la abur în perioada 2010-2013, situaţie reglementată în 
octombrie 2013 printr-un grafic de eşalonare pe patru ani, din care mai este de rambursat o sumă de aproximativ 
26.000.000 lei.Debitoarea arată că a luat masuri de reducere a costurilor şi eficientizare încă de la sfârşitul anului 2015 
enumerând cu titlu exemplificativ următoarele măsuri:-reducerea numărului de personal prin desfiinţare de posturi şi 
concedieri individuale pentru un număr de 53 de persoane; - reducerea numărului de personal prin redistribuirea 
sarcinilor de serviciu ale salariaţilor ieşiţi din societate pe cale naturală către salariaţii existenţi; - reducerea cheltuielilor 
de reparaţii şi mentenanţă executate cu terţi prin executarea lor în regie proprie cu salariaţii societăţii; - încasarea la 
termen a facturilor de la clienţii industriali şi de la populaţie; - eşalonarea la plată a datoriilor scadente; - creşterea 
producţiei de cărbune la EM Berbeşti pentru asigurarea întregului necesar de combustibil din producţia proprie; - 
utilizarea unor scheme de funcţionare a centralei care să reducă consumul de combustibil şi creşterea randamentelor de 
funcţionare a echipamentelor energotermice.Cu toate acestea, situaţia societăţii nu s-a îmbunătăţit, continuând să facă 
faţă datoriilor către furnizori, bănci şi bugetul de stat cu dificultate, pe fondul şi al unei scăderi drastice a cifrei de 
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afaceri. De asemenea, astfel cum rezultă din situaţiile financiare anexate cererii, debitoarea susţine că nu o să poată face 
faţă datoriilor exigibile cu lichidităţi la data scadenţei.Debitoarea arată că, din analiza conturilor şi a registrului de casă 
reiese faptul că este în stare de insolvenţă în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, unde este 
definit termenul de insolvenţă ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibil, astfel: a) insolvenţa debitorului se prezumă 
atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativâ;b) 
insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, 
cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei".Astfel, soldul de bancă şi cel de casă al SC CET Govora SA la data 
formulării prezentei cereri era de 2.640.591 lei, disponibilul aflat în bancă fiind în cuantum de 2.635.428 lei, iar cel din 
casierie fiind în cuantum de 5.163 lei. Creanţele de încasat totalizează un cuantum de 131.943.016 lei.Debitoarea 
apreciază că, în condiţiile în care datoriile acumulate către buget şi furnizori vor fi eşalonate în baza unui plan de 
reorganizare, are posibilităţi reale de redresare economică prin restructurarea activităţii (sporirea veniturilor şi 
diminuarea cheltuielilor) şi valorificarea unor active care să nu afecteze activitatea de bază.In vederea reorganizării 
activităţii pentru plata datoriilor şi reinserţia societăţii în activitatea economică, SC CET Govora SA are în vedere 
următoarele: restructurarea societăţii prin implementarea unor măsuri pentru reducerea costurilor de exploatare, în 
special ale regiilor de administraţie; demararea investiţiei pentru realizarea conformării la cerinţele de mediu la cazanul 
5 prin realizarea unei instalaţii de desulfurare şi modernizarea cazanului; optimizarea funcţionării capacităţilor de 
producţie din patrimoniul societăţii; identificarea unor surse de finanţare pentru asigurarea capitalului de lucru necesar 
funcţionării în regim constant a capacităţilor de producţie; renegocierea contractelor comerciale, atât a celor încheiate 
cu furnizorii de materiale şi utilităţi pentru producţie dar în special cu clienţii industriali de energie termică pentru 
creşterea preţului la aburul livrat; reducerea consumurilor specifice, a cheltuielilor cu manopera directă, precum şi a 
regiilor de producţie în vederea diminuării costurilor de producţie şi asigurării unei marje superioare de profit; aducerea 
capacităţilor de producţie în operare la nivelul performantelor internaţionale, creşterea siguranţei în 
funcţionare.Necesitatea deschiderii procedurii insolvenţei în vederea reorganizării societăţii se impune cu atât mai mult 
cu cât SC CET Govora SA este integrată intr-un sistem de unităţi de producţie interconectate, orice blocaj în 
funcţionarea societăţii conducând inevitabil la oprirea întregii activităţi a societăţii ceea ce va determina, în scurt timp, 
închiderea şi a celorlalte unităţi, precum şi oprirea alimentării cu agent termic a sistemului de termoficare din 
Municipiul Râmnicu Vâlcea, sistem care deserveşte un număr de 75.000 de beneficiari (casnici şi unităţi economice, 
şcoli, spitale, administraţie etc.).Astfel, efectul direct al opririi activităţii SC CET Govora SA va afecta: -CET Govora - 
2.294 de angajaţi, - Oltchim -1.800 de angajaţi, Oltchim Piteşti (Arpechim) - 100 de angajaţi; - Ciech Soda România - 
600 de angajaţi. De asemenea, efectul indirect al opririi activităţii SC CET Govora SA va cauza: - oprirea exploatării 
sării în soluţie din Exploatarea Minieră Ocnele Mari din cauza opririi circuitului de saramură slabă folosită la dizolvarea 
sării şi implicit a exploatării calcarului din Exploatarea Minieră Bistriţa - 400 de angajaţi; - oprirea societăţilor de 
mentenanţă de pe Platforma Industrială Sud Râmnicu-Vâlcea ca urmare a opririi activităţii de producţie şi dispariţiei 
pieţei de servicii - 700 de angajaţi.Se menţionează faptul că datoriile societăţii, astfel cum rezultă din documentele 
ataşate, depăşesc valoarea-prag de 40.000 lei prevăzută de art. 5 pet. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.La dosar s-au depus înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014.În 
cauză s-au formulat cereri de deschidere a insolvenţei faţă de societatea debitoare de către următorii creditori: Nurvil 
SRL (filele 733-834 vol. IV) cu o creanţă în sumă de 79.896 lei, care a propus ca administrator judiciar pe Euro Insol 
SPRL Bucureşti; Kauhof COM SRL - în insolvenţă (filele 849-855 vol. IV) prin administrator special Paul Tuilă, cu o 
creanţă în sumă de 674.716 lei, care a propus ca administrator judiciar pe Art Insolv SPRL Craiova; Romelectro SA 
Bucureşti (filele 856-860 vol. IV) cu o creanţă în sumă de 4.697.248 lei, care a propus ca administrator judiciar pe Euro 
Insol SPRL Bucureşti; Grup Feroviar Român SA (filele 861-869 vol. IV) cu o creanţă în sumă de 4.799.751 lei care a 
propus ca administrator judiciar pe Euro Insol SPRL Bucureşti; Simultan SRL Făget, judeţul Timiş (filele 892-954 vol. 
V) cu o creanţă în sumă de 18.583 lei, care a propus ca administrator judiciar consorţiul de practicieni format din CITR 
Filiala Bucureşti SPRL şi ZRP Insolvency SRL; Complexul Energetic Oltenia SA Târgu–Jiu (filele 1177-1391 vol. VI) 
cu o creanţă în sumă de 195. 505.871 lei, care a propus ca administrator judiciar pe Euro Insol SPRL Bucureşti; Foradex 
Valea Oltului Sa Bucureşti (filele 1417-1418 vol. VII) cu o creanţă în sumă de 275.473 lei care a propus ca 
administrator judiciar pe Dascăl Insolvency SPRL Bucureşti; Energocab Serv SRL cu sediul în localitatea Motru, 
judeţul Gorj (filele 1420-1422 vol. VII) cu o creanţă în sumă de 2.223.208 lei, care a propus ca administrator judiciar pe 
Convenient Management Insolv SPRL Bucureşti; Sitan Grup SRL Sinaia ( filele 1475- 1476 vol. VII) cu o creanţă în 
sumă de 109.589 lei, care a propus în calitate de administrator judiciar pe SMDA Insovency SPRL.De asemenea s-a 
formulat şi o cerere de înregistrare a creanţei creditoarei Tufy Trans SRL (fila 1425 vol. VII) pentru suma de 47.892 
lei.În cauză au formulat cereri de opoziţie creditorii Grimex SRL Târgu Jiu (fila 1423 vol. VII), Trustul Pentru Servicii 
Cu Utilaje Diverse SRL Bucureşti (fila 1540) şi Bistra Hidro SRL, Buduşel Hidro SRL, Rott Haus Consulting SRL, SC 
Rott Haus Construct SRL într-un consorţiu procesual (fila 1567 vol. VII).Tribunalul constată că potrivit art. 66 alin. 1 
din Legea nr. 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi 
supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. La cererea 
adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a 
procedurii insolvenţei.Potrivit art. 5 pct. 29 din legea nr. 85/2014 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului 
care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, 
astfel: a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă 
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de creditor; prezumţia este relativă.În speţă debitoarea arată că datoriile pe termen scurt ale societăţii se ridică la data de 
27.04.2016 la suma totală de 178.806.009 lei. De asemenea, societatea are datorii pe termen mediu şi lung în cuantum 
de 207.614.709 lei, reprezentând eşalonare conform Acord Transfer Afacere CEO şi eşalonare ANAF - 
DGAMC.Datoriile pe termen scurt se structurează astfel: ponderea cea mai mare a datoriilor este către furnizori 
(55,24%), acestea ridicându-se la data de 27.04.2016 la suma de 98.779,409 lei; datoriile salariale se ridică la suma de 
274.255 lei la data de 27.04.2016; datoriile către bugetul de stat ale societăţii se ridică la data de 27.04.2016 la suma de 
10.373.812 lei.La dosar a fost depusă lista creditorilor (filele 481-517, vol. III), din situaţia centralizatoare rezultând un 
total general al datoriilor societăţii debitoare de 386.420.718 lei.Pe de altă parte debitoarea arată că soldul de bancă şi 
cel de casă al S. CET Govora SA la data formulării prezentei cereri era de 2.640.591 lei, disponibilul aflat în bancă fiind 
în cuantum de 2.635.428 lei, iar cel din casierie fiind în cuantum de 5.163 lei.Rezultă astfel că în mod vădit debitoarea 
nu dispune, potrivit acestor date furnizate, de disponibil bănesc suficient pentru plata datoriilor certe lichide şi exigibile, 
ceea ce relevă existenţa stării de insolvenţă.Potrivit art. 66 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 cererile persoanelor juridice vor 
fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi 
necesară o hotărâre a asociaţilor/acţionarilor. În cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea procedurii 
simplificate, se va depune şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens. În speţă cererea a fost 
semnată iniţial de către preşedintele consiliului de supraveghere (debitoarea fiind administrată în sistem dualist) fiind 
ulterior însuşită de către membrii directoratului prin cererea depusă la data de 9 mai 2016 la dosar (filele 1410-1411 vol. 
VII) cu precizarea că potrivit art. 153/3 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 directoratul reprezintă societatea în raport cu terţii 
şi în justiţie.De asemenea se constată că la dosar s-au depus documentele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, 
care însoţesc cererea de deschidere a procedurii.Potrivit art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2016 cererea debitorului se va 
judeca de urgenţă, în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Potrivit art. 66 alin. 7 din aceeaşi 
lege dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, sunt formulate cereri de 
deschidere a procedurii de către creditori, acestea se vor înregistra direct la cererea formulată de debitor. În acest scop, 
serviciul de registratură va efectua verificări, din oficiu, la data înregistrării cererilor şi va înregistra cererile la dosarul 
ce are ca obiect cererea formulată de debitor. În această situaţie, se va proceda la soluţionarea în procedură 
necontencioasă a cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia, cererile creditorilor se vor califica drept declaraţii de 
creanţă, iar în cazul respingerii sale, se vor soluţiona cererile creditorilor, potrivit art. 72 şi următoarele.Potrivit art. 71 
din Legea nr. 85/2006 dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66, judecătorul-sindic va 
pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută potrivit prevederilor art. 67 alin. 
(1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una dintre categoriile 
prevăzute la art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. Minuta 
încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată, administratorului judiciar 
provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic.Din analiza înscrisurilor existente la 
dosar, tribunalul constată îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66 şi 67 din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care, în 
temeiul art. 71 din aceeaşi lege urmează să admită cererea debitoarei şi să dispună deschiderea procedurii insolvenţei 
societăţii debitoare.În temeiul art. 73 şi art. 45 alin.1, lit. d) din Legea nr. 85/2014, va fi desemnat în calitate de 
administrator judiciar Euro Insol SPRL Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Costache Negri, nr.1-5,Clădirea Opera 
Center, etaj 3, sector 5.La desemnarea administratorului judiciar s-au avut în vedere dispoziţiile art. 45 lit. d din Legea 
nr. 85/2006 potrivit cărora în cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte unui 
administrator judiciar/lichidator judiciar va avea prevalenţă cererea creditorului. Dacă creditorii solicită a fi desemnaţi 
administratori judiciari/lichidatori judiciari diferiţi, judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuşi de 
aceştia.În speţă aşa cum s-a arătat mai sus, creditorii care au formulat cereri de deschidere a procedurii au solicitat 
numirea unor administratori judiciari diferiţi. În această situaţie tribunalul a desemnat administratorul judiciar pe baza 
criteriului valoric al creanţelor declarate, dând prioritate voinţei creditorului a cărui creanţă are cea mai mare valoare 
dintre cele pentru care s-au formulat cereri, respectiv voinţei creditorului Complexul Energetic Oltenia SA Târgu –Jiu 
(filele 1177-1391 vol. VI) cu o creanţă în sumă de 195. 505.871 lei, care a propus ca administrator judiciar pe Euro 
Insol SPRL Bucureşti, cu precizarea că nivelul creanţei acestui creditor depăşeşte 50% din valoarea totală a creanţelor 
declarate de către debitoare. La aceasta se adaugă faptul că şi alţi creditori (Nurvil SRL, Romelectro SA Bucureşti, 
Grup Feroviar Român SA) au solicitat numirea aceluiaşi administrator judiciar.În ce priveşte cererile de deschidere a 
procedurii formulate de către creditori, potrivit art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, acesta urmează a fi calificate drept 
cereri de înregistrare a creanţelor. În ce priveşte opoziţiile la deschiderea procedurii formulate de creditorii Grimex SRL 
Târgu Jiu (fila 1423 vol. VII), Trustul Pentru Servicii Cu Utilaje Diverse SRL Bucureşti (fila 1540) şi Bistra Hidro 
SRL, Buduşel Hidro SRL, Rott Haus Consulting SRL ŞI SC Rott Haus Construct SRL (fila 1567 vol. VII), acestea 
urmează regimul procedural prevăzut de art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.Potrivit acestui text de lege prin încheierea 
de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar/lichidatorului judiciar să efectueze 
notificările prevăzute la art. 100. În cazul în care, în termen de 10 zile de la primirea notificării, creditorii se opun 
deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va ţine, în termen de 5 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar, debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluţiona 
deodată, printr-o sentinţă, toate opoziţiile. Admiţând opoziţia, judecătorul-sindic va revoca încheierea de deschidere a 
procedurii.Ca atare, după efectuarea notificărilor şi după expirarea termenului de depunere a opoziţiilor instanţa 
urmează să fixeze o şedinţă pentru soluţionarea deodată a tuturor opoziţiilor formulate. Împrejurarea că unii dintre 
creditori au formulat cererile de opoziţie mai înainte de notificare şi chiar de momentul deschiderii procedurii nu 
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schimbă regimul de soluţionare prevăzut de art. 72, fiind obligatorie soluţionarea deodată a tuturor opoziţiilor 
formulate. De altfel, faptul că opoziţiile se soluţionează după deschiderea procedurii rezultă textual din art. 71 alin. 2, 
deoarece efectul eventualei admiteri a opoziţiei îl constituie revocarea încheierii de deschidere a procedurii, ceea ce 
presupune că în cauză a fost pronunţată încheierea de deschidere a procedurii. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
În baza art. 66 şi 71 din Legea nr. 85/2014;Admite cererea formulată de debitoarea SC CET Govora SA, cu sediul în 
Rm.Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1, judeţul Vâlcea, cod de identificare fiscală nr.10102377, număr de ordine în registrul 
comerţului J38/683/1997. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de societatea debitoare.În baza art. 
73 din Legea nr. 85/2014:Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Euro Insol SPRL Bucureşti, cu 
sediul în Bucureşti, str. Costache Negri, nr.1-5,Clădirea Opera Center, etaj 3, sector 5 cu un onorariu de 5000 lei 
lunar.Fixează termenul limită pentru înregistrarea creanţelor împotriva averii debitoarei la data de 24 iunie 2016, 
termenul de verificare şi întocmire a tabelului preliminar la 15 iulie 2016, termenul de întocmire a tabelului definitiv la 
8 august 2016, prima şedinţă a adunării creditorilor la data de 22 iulie 2016, termen de fond la data de 23 mai 
2016.Fixează termenul limită pentru înregistrarea opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii, la 10 zile de la 
momentul notificării creditorilor şi termenul de soluţionare a opoziţiilor la 10 zile de la expirarea termenului de 
depunere.Dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100 din Legea nr. 
85/2014.Dispune ca băncile la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acesta fără un ordin al 
administratorului judiciar.Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, realizată prin Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă.Prezenta hotărâre se va comunica şi Oficiului Registrului Comerţului Vâlcea pentru efectuarea 
menţiunilor corespunzătoare şi Judecătoriei Râmnicu Vâlcea în temeiul art. 76 din Legea 85/2014.Pronunţată în şedinţă 
publică azi, 9 mai 2016, la sediul Tribunalului Vâlcea. 
Judecător-sindic,                                                                               Grefier, 
Sorinel Petria                                                                                                                                                   Tomoiu Maria 
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