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Dorel
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Sediu Ales:
Sediu Ales:
SCPA Somlea şi
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Napoca, str.
Milton Lehrer,
nr.22, etj.2,
Judeţul Cluj

381.565,47

Subordonată

0

subordonată

0

Nota 7. În anexa
2

Total creanţe

1.819.366,1
X
1.322.968,81
x
100,00
Lichidator judiciar: Zoicaş Mihai
*
Cabinet Individual de Insolvență Zoicaș Mihai, Cod de identificare fiscală 20290332, sediul social: Zalău, str. Pădurii,
nr. 31, Jud.Sălaj, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență 1B1698/2005, emis de UNPIR, Tel./fax
0360-566318, tel. 0761659731, e-mail mihaizoicas@yahoo.com.
Anexa 1
Nr. 2079/19.10.2016
Debitor: SC Rom-Italia Impex SRL, Loc. Panic, nr. 1/Y, Comună Hereclean, Judeţul Sălaj, J31/62/2001, CUI:
13842370 societate în faliment”.
Dosar: 1353/84/2016 - Tribunal Sălaj.
Motive: privind respingerea Declaraţiei de creanţa formulată de D-na Ciubanca Anca-Florinela în dosarul de faliment al
SC Rom-Italia Impex SRL nr. 1353/84/2016. C.I.I. Zoicaș Mihai, în calitate de lichidator judiciar provizoriu, desemnat
prin Încheierea nr. 137/C/07.09.2016, pronunţată de Tribunalul Sălaj, în dosarul nr. 1353/84/2016, în urma verificării
documentelor justificative depuse pentru declaraţia de creanţa depusă de D-na Ciubancan Anca- Florinela, facem
următoarele precizări: D-na Ciubancan Anca a depus Declaraţie de creanţa în Dosarul 1353/84/2016--ROM-Italia Impex
SRL prin cererea înregistrată sub nr. 852/.05.10.2016 prin avocat SCPA Somlea şi Asociaţii pentru suma de 72.474 lei
din care cu rang de creanţa salarială în suma de 69.674 lei reprezentând drepturi salariale neachitate de debitoare şi 2.800
lei reprezentând cheltuieli avocaţionale cu rangul de creanţa chirografară. Precizăm faptul că d-na Ciubancan Anca
Florinela a deţinut calitate de angajat a societăţii în baza contractului individual de muncă nr 14/16.03.2010 pe perioada
17.03.2010 -12.12.2014 când i s-a desfăcut contractul de muncă pe motive disciplinare adică nu s-a mai prezentat la locul
de muncă din februarie 2012 până în 12.12.2014. D-na Ciubancan Anca-Florinela solicita prin cererea depusă plata
drepturilor salariale neachitate pe perioada martie 2012-12.12.2014 motivând faptul că în această perioadă nu i-au fost
achitate drepturile salariale conform contractului de muncă. Cu referire la cererea formulată facem următoarele precizări:
- D-na Ciubanca Anca-Florinela a avut íntradevăr contract individual de muncă pe perioada specificata mai sus prestând
activităţi specificate în contract până în dată de februarie 2012 perioada în care a şi încasat drepturile salariale; - începând
cu martie 2012 petenta nu s-a mai prezentat la locul de muncă şi nu a prestat nici o activitate motiv este adevărat cu
întârziere i s-a desfăcut contractul de muncă în 12.12.2014; - pentru motivele arătate mai sus societatea a refuzat plata
drepturilor salariale izvorâte din contractul de muncă; - La dată deschiderii procedurii falimentului în conformitatea ce
cele înscrise în evidenţă contabilă a firmei, D-na Ciubancan Anca-Florinela nu figurează cu drepturi salariale neridicate;
- în încercarea de a încasa drepturile salariale far ştiinţa administratorului a folosit 7 Bilete la Ordin emise şi semnate de
asociatul Bianchinii Luciano care nu mai avea calitatea de a face acte de dispoziţie întrucât din februarie 2015 nu mai
avea calitatea de administrator motiv pentru care aceste instrumente de plată au fost refuzate la plată; - În aceste condiţii
petenta a formulat Cerere de chemare în judecată la Tribunalul Comercial Cluj în vederea obligării paratei la plata
drepturilor salariale neachitate; - prin Sentinţa Civilă nr.2189/23/06.2015 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul
6479/117/2014 s-a respins acţiunea formulată şi a obligat reclamanta la plată a 4.340 lei cu titlu de cheltuieli de judecată
- împotriva acestei sentinţe reclamanta a formulat Apel la Curtea de Apel Cluj care în conformitate cu prevederile art. 75
di Legea 85/2014 a fost suspendat; - în ceea ce priveşte creanţa cu titlu de cheltuieli de judecată în valoare de 2.800 lei
facem precizarea că acesta cheltuiala a efectuat-o din proprie iniţiativă, sentinţa pronunţată în dosar de către Tribunalul
Cluj nu numai că nu-i acorda cheltuieli de judecată dar o obligă la plata sumei de 4..340 lei care nu a fost achitata până la
această dată. Pentru motivele arătate mai sus creanţa solicitată de D-na Ciubancan Anca-Florinela în valoare de 72.474 lei
compusă din suma de 69.674 lei drepturi salariale şi 2.800 cheltuieli de judecată nu a fost admisă în Tabelul preliminar al
creanţelor.
Lichidator judiciar, C.I.I. Zoicaș Mihai
*

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

18

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19302/24.10.2016
Cabinet Individual de Insolvență Zoicaș Mihai, Cod de identificare fiscală 20290332, sediul social: Zalău, str. Pădurii,
nr. 31, Jud. Sălaj, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență 1B1698/2005, emis de UNPIR, Tel./fax
0360-566318, tel. 0761659731, e-mail mihaizoicas@yahoo.com.
Anexa 2
Nr. 2080/19.10.2016
Debitor: SC Rom-Italia Impex SRL Loc. Panic, nr. 1/Y, Comună Hereclean, Judeţul Sălaj, J31/62/2001, CUI: 13842370
societate în faliment”.
Dosar: 1353/84/2016 - Tribunal Sălaj.
Motive privind respingerea Declaraţiei de creanţa formulată de D-nul Bianchini Luciano-asociat în dosarul de faliment al
SC Rom-Italia Impex SRL nr. 1353/84/2016. C.I.I. Zoicaș Mihai, în calitate de lichidator judiciar provizoriu, desemnat
prin Încheierea nr. 137/C/07.09.2016, pronunţată de Tribunalul Sălaj, în dosarul nr. 1353/84/2016, în urma verificării
documentelor justificative depuse pentru declaraţie de creanţa depusă de D-nul Bianchini Luciano, facem următoarele
precizări: D-nul Bianchini Luciano a depus Declaraţie de creanţa în Dosarul 1353/84/2016--ROM-Italia Impex SRL prin
cererea înregistrată sub nr. 855/.05.10.2016 prin avocat SCPA Somlea şi Asociaţii pentru suma de 381.565,47 lei din care
340.999,04 lei reprezentând aporturi în calitate de asociat şi 40.566,43 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în dosarele
1358/84/2015 şi 855/P/2015 lei. Precizăm faptul că d-nul Bianchini Luciano a avut calitatea de asociat la Rom-Italia
Impex SRL de la înfiinţare şi până în prezent şi calitatea de administrator până în februarie 2015 când a fost revocat. Cu
referire la cererea formulată facem următoarele precizări: - D-nul Bianchini Luciano pentru a justifica creanţa sa a invocat
evidenta contabilă a societăţii reprezentată de balanţă contabilă şi Bilanţul întocmit la 31.12.2011, 6 contractele de
împrumut prin care arata că a creditat firma cu diverse sume care nu i-au fost achitate precum şi facturi şi chitanţe privind
privind cheltuielile de judecată în cele 2 dosare amintite mai sus; Analizând documentele justificative depuse lichidatorul
judiciar a constatat următoarele: 1. Contractele de împrumut toate fac referire la anul 2009 şi sunt în suma totală de
240.999,04 lei deşi aporturile asociatului conform evidentei contabile .în 2009 nu a fost la acest nivel iar în 2010 şoldul
creditor al contului a fost de 30.264 lei. Arătam faptul că contractele de împrumut sunt semnate de Bianchini Luciano atât
la creditor cât şi la debitor, nu sunt înregistrate în registrul de intrări ieşiri a societăţii precum restul documentelor şi
poarta stampila 2 care nu se găseşte la sediul societăţii, de asemenea aceste contracte nu se găsesc la societate; - în
stabilirea cuantumului creanţei D-nul Bianchinii Luciano s-a folosit incorect de şoldul contului 455.1 asociaţi conturi
curente din balanţă contabilă 31.12.2011 unde întradevăr soldul era cel specificat în declaraţie dar şoldul corect şi final al
aporturilor sale estre reflectat în mod corect în balanţă contabilă la 31.03.2012 data la care şoldul împrumuturilor sale
reflectat în acelaşi cont este de 313.098 lei. - prin Hotărârea Asociaţilor nr.2/18.04.2016 asociaţii au hotărât ieşirea din
societatea a d-lui Tecar Gavril şi cedarea către acesta a unui apartament situat în Cluj Napoca la valoarea de 313.098,04
lei şi respectiv compensarea cu aceeaşi valoare a contului 455.1. din balanţă de verificare întocmită la 31.03.2016 cu
valoarea de 313.098 lei. Prin această operaţiune aprobată de asociaţi aportul reflectat în creditul contului 455.1 al
asociatului Bianchini Luciano a fost compensat prin plata apartamentului astfel ca această înregistrare în evidenţă
contabilă a generat şold O al contului şi prin urmare SC Rom-Italia Impex SRL nu se înregistrează cu nici o datorie faţă
de asociatul Bianchini Luciano, şoldul acestui cont la data deschiderii procedurii falimentului este reprezentat numai de
aportul administratorului Istrate Radu Dorel. - referitor la creanţa cu titlu de cheltuieli de judecată în valoare totală de
40.566,33 lei justificată cu facturi şi chitanţe facem precizarea că aceste cheltuieli au fost angajate şi achitate în nume
propriu şi fără nici un mandat din partea societăţii sau aprobare din partea administratorului societăţii motiv pentru care
nici au fost cunoscute de societate şi în consecinţă nu au fost înregistrate în evidenţă contabilă sub formă de obligaţii faţă
de asociat; Cu privire la această parte a creanţei mai arătăm faptul că cheltuielile de judecată în dosarele amintite de
petent, prin sentinţele date în aceste dosare s-au respins cererile referitoare la cheltuielile de judecată sau nu au fost
acordate şi în consecinţă nu pot fi admise cu titlu de creanţa împotriva averii debitoarei. Mai precizăm faptul că prin
Sentinţa Civilă 180/11.02.2016 pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul 2307/84/2015 s-a dispus plata cheltuielilor de
judecată în valoare de 2758,6 lei care au fost achitate. Pentru motivele arătate mai sus creanţa solicitată de asociatul
Bianchinii Luciano în valoare de 381.565,47 lei compusă din 340.999,04 lei reprezentând creditare societate şi
40.566,43.lei cheltuieli de judecată nu întruneşte condiţiile legale pentru înscrierea în Tabelul preliminar al creanţelor.
Lichidator judiciar, C.I.I. Zoicaș Mihai
*

*

*
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