BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 682/13.01.2017
În baza art. 83 din Legea 85/2014 după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere, toate actele şi corespondenţa
emise de debitoare si administratorul judiciar vor cuprinde în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limba română,
engleză şi franceză menţiunea „in insolventa”, ”in insolvency” „en procedure collective”.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar.
Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei,
actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi
informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea
bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la
art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi
lege.
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 administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor săi permanenţi.
Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar, raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014, împreună cu dovada publicării în BPI.
Pune în vedere administratorului judiciar ca, înainte de a fi depuse la instanţă, toate actele de procedură pe care le va
întocmi să fie publicate în BPI. Minuta prezentei încheieri se comunică, de îndată, administratorului judiciar provizoriu.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 23.03.2017. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea
hotărârii prin BPI, ce va fi depus la Tribunalul Neamţ, secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2016.
Preşedinte,
Grefier,
Ana – Maria Filip
Lupu Gabriel
Județul Prahova
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea 2K TELECOM SRL, cod unic de înregistrare: 12920860
TRIBUNALUL PRAHOVA
România, Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 15, et. 3 (Winmarkt), judeţul Prahova
Telefon:0244/511110, Fax: 0244/529107, E-mail: tr-ph-contencios@just.ro
SECŢIA A II-A CIVILĂ,
DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
DOSAR nr. 7881/105/2016
Comunicare încheiere
emisă la: ziua 12 luna 01 anul 2017
Conform listei anexe
Se comunică, alăturat, copia Încheierii de şedinţă din data de 10.01.2017, pronunţată în dosarul nr. 7881/105/2016 de
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind societatea debitoare 2K Telecom
SRL, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 10, etaj 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare
12920860 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J29/2184/2006, reprezentată de administrator judiciar CITR
Filiala Ilfov SPRL, cu sediul social în Corbeanca, str. Viitorului, nr. 32 E, jud. Ilfov şi cu sediul ales în Bucureşti, str.
Gara Herăstrău, nr. 4, Gren Court, et. 3, sector 2.
Parafa Preşedintelui instanţei,
Grefier,
Lista cu destinatarii comunicării Încheierii de şedinţă din data de 10.01.2017
privind societatea debitoare 2K Telecom SRL
1) 2K TELECOM SRL, cu sediul în comuna Brazi, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 33D, corp C4, judeţul
Prahova;
2) 2K TELECOM SRL prin administrator judiciar CITR FILIALA ILFOV SPRL, cu sediul social în Corbeanca, str.
Viitorului, nr. 32 E, jud. Ilfov;
3) OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI PRAHOVA, cu sediul în Ploieşti, str. Vornicei, nr. 4, jud. Prahova;
4) ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA - Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22,
judeţul Prahova;
5) BANCA DE EXPORT - IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA, cu sediul în Bucureşti, str. Barbu Delavrancea,
nr. 6A, sector 1;
6) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3;
7) NECC TELECOM România SA, cu sediul în Bucureşti, str. Viesparilor, nr. 24, etaj 2, ap. 6, sector 2.
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*
România, Tribunalul Prahova
Secţia A II-A Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal
Dosar nr. 7881/105/2016
Încheiere
Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 10.01.2017
Completul constituit din:
Judecător sindic: Mitroi Alina
Grefier: Oncel Diana
Pe rol fiind soluţionarea cererii de deschiderea a procedurii insolvenţei societăţii debitoare 2K TELECOM SRL, cu
sediul în municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 10, etaj 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare 12920860
şi număr de ordine în Registrul Comerţului J29/2184/2006, cerere formulată prin reprezentant legal administrator Ghiţă
Alexandru, cu domiciliul în municipiul Bucureşti, str. Moliere, nr. 17-19, ap. A3, sector 1.
Cererea legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 200 lei. Fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că prin Serviciul Registratură au fost depuse
cerere privind deschiderea procedurii şi desemnare administrator judiciar din partea creditorilor Banca De Export Import A României Eximbank SA, comunicate debitoarei, şi NECC Telecom România SA, precum şi contestaţie din
partea debitoarei împotriva cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei promovate de creditoarea BCR SA.
Se prezintă domnul consilier juridic Rusu Marian Remus pentru creditoarea BCR SA, căruia i se comunică un exemplar
de pe contestaţia formulată de societatea debitoare împotriva cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei
promovate de BCR SA.
Judecătorul sindic ia act că s-a depus încă o cerere privind deschiderea procedurii insolvenţei societăţii debitoare 2K
Telecom SRL, respectiv de către societatea creditoare NECC Telecom România SA. Judecătorul sindic invocă
dispoziţiile art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014 şi faţă de aceste prevederi care menţionează faptul că se soluţionează
cererea în procedură necontencioasă, instanţa va dispune cu privire la cererea formulată de debitoare şi va proceda în
conformitate cu aceste dispoziţii, în sensul că în cazul admiterii cererii debitoarei cererile creditorilor se vor califica
drept declaraţii de creanţă, iar în cazul respingerii cererii se vor soluţiona cererile creditorilor potrivit art. 72 şi implicit
se va soluţiona şi contestaţia formulată de către debitoare. Creditoarea BCR SA, prin consilier juridic, consideră că
poate fi pusă în discuţie cererea incidentală privind desemnarea unui administrator judiciar provizoriu şi solicită
aplicarea art. 45 lit. d) teza 4 din Legea 85/2014. Judecătorul sindic arată că va avea în vedere cererile creditorilor,
neputând să dea cuvântul creditorului prezent întrucât cauza se soluţionează fără citarea părţilor, nu sunt prezenta toate
părţile şi s-ar încălca dreptul la apărare al părţilor lipsă. Creditoarea BCR SA, prin consilier juridic, consideră că s-ar
putea da lămuriri de către partea intervenientă, în temeiul art. 532 NCPC. Judecătorul sindic, faţă de actele şi lucrările
dosarului, rămâne în pronunţare pe cererea societăţii debitoare 2K Telecom SRL, în procedură necontencioasă, urmând
a proceda în conformitate cu dispoziţiile art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014.
Judecătorul sindic
Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de
29.12.2016 sub nr. 7881/105/2016, debitoarea SC 2K TELECOM SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a
insolvenţei, în conformitate cu disp. art. 71 din Legea nr. 85/2014 şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a
VIA INSOLV SPRL. În motivarea în fapt a cererii, debitoarea a arătat că societatea se află în vădită stare de insolvenţă,
având în vedere că la data formulării prezentei cereri, înregistrează datorii totale în sumă de 166.554.234,13 lei,
acumulate ca urmare a conjuncturii economice nefavorabile, societatea nedispunând de lichidităţi pentru plata acestora.
Un alt factor important care a dus la dezechilibrul situaţiei financiare a companiei a fost refuzul Ministerului Finanţelor
de a deconta cererea de plată în cadrul proiectului de investiţii realizat de companie. În baza contractului de finanţare,
compania a efectuat investiţii de 50.770.364 lei şi a angajat 103 persoane suplimentar faţă de cei aproximativ 100 de
angajaţi existenţi, pentru care au fost achitate salarii şi taxe aferente, iar valoarea ajutorului de stat era de 20.308.145 lei,
dar în martie 2016 Ministerul Finanţelor a revocat acordul de finanţare. A menţionat că în aceste condiţii, societatea,
care depusese toate eforturile pentru finalizarea investiţiei prin majorarea capitalului social, dar şi din lichidităţile
companiei s-a văzut nevoită să înceapă amânarea la plată a furnizorilor pentru a susţine costurile generate de investiţie
şi nedecontate de minister. În aceste condiţii, creditorii au început executarea silită împotriva 2K, iar în prezent unele
din conturile societăţii sunt poprite în vederea recuperării creanţelor, la data formulării prezentei cereri, valoarea
datoriei exigibile fiind în cuantum de 166.554.234,13 lei. A arătat că societatea se află în vădită stare de insolvenţă şi a
solicitat numirea în calitate de administrator judiciar a VIA INSOLV SPRL.
În drept a invocat disp. art. 66, 67 şi 71 din Legea nr. 85/2014. A anexat în copie certificată înscrisuri (filele 8-389 Vol.
I, 8-24 Vol. II). Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru de 200 lei. În cauză au formulat cereri de deschidere
a procedurii generale a insolvenţei creditorii BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA (care a solicitat desemnarea ca
administrator judiciar a CITR FILIALA ILFOV SPRL), BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK
SA (care a solicitat desemnarea ca administrator judiciar a Cabinetelor Asociate Popa & Rus) şi NECC TELECOM
ROMANIA SA (care a solicitat desemnarea ca administrator judiciar a VIA INSOLV SPRL), înregistrate în Dosarul nr.
7881/105/2016 conform art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014. Debitoarea a formulat contestaţie împotriva cererii de
deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA. Analizând
materialul probator existent la dosar, reţine următoarele:În conformitate cu prevederile art. 66 alin. 7 din Legea nr.
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85/2014, instanţa se va pronunţa asupra cererii debitoarei în procedură necontencioasă, în cazul admiterii cererii,
cererile creditorilor se vor califica drept declaraţii de creanţă, iar în cazul respingerii cererii debitoarei, se vor soluţiona
cererile debitorilor, potrivit art. 72 şi următoarele şi implicit şi contestaţia formulată de debitoare.
Potrivit disp. art. 5 pct. 26 şi art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, orice debitor cu o datorie certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, cu un cuantum minim de
40.000 lei poate introduce o cerere pentru a fi supus procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014.
Din textul legal rezultă condiţiile care trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru declanşarea procedurii insolvenţei,
prima condiţie referindu-se la titularul cererii şi natura creanţei, iar cea de-a doua la debitor, care trebuie să se afle în
stare de insolvenţă prezumată. Conform art. 5 pct. 29 din lege, insolvenţa este starea patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, fiind prezumată ca vădită
atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor.
Aşadar, starea de insolvenţă presupune încetarea plăţilor timp de mai bine de 60 de zile, ca urmare a lipsei fondurilor
băneşti din averea debitorului. În dovedirea stării de insolvenţă, debitoarea a depus la dosar înscrisurile prevăzute de art.
67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Din examinarea situaţiilor financiare depuse la dosar se apreciază că debitoarea poate
fi prezumată în stare de insolvenţă iminentă, având în vedere şi faptul că datoriile către creditori sunt în cuantum de
166.554.234,13 lei, iar soldul din bănci şi cel din casă sunt insuficiente pentru acoperirea creanţelor.
Creditorii însă au posibilitatea de a răsturna această prezumţie legală relativă, pe calea opoziţiei, făcând dovada
existenţei fondurilor băneşti disponibile. Fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 29, pct. 26, pct.
46 raportat la art. 66 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic va dispune în conformitate cu disp. art. 71 din Legea nr.
85/2014 deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC 2K TELECOM SRL.
Ca urmare a admiterii cererii debitoarei şi deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei SC 2K Telecom SRL, în temeiul
disp. art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, cererile de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, formulate de
creditorii Banca Comercială Română SA, Banca De Export-Import A României Eximbank SA şi NECC Telecom
Romania SA se vor califica drept declaraţii de creanţă.
În continuare, judecătorul-sindic, potrivit disp. art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, va
desemna administratorul judiciar provizoriu, urmând a da prevalenţă cererii creditorului în cazul în care atât debitorul,
cât şi creditorul/creditorii au solicitat desemnarea unui administrator judiciar.
Nu s-ar putea aprecia că solicitarea debitoarei de desemnare a administratorului judiciar ar reprezenta o cerere accesorie
capătului principal de cerere care vizează deschiderea procedurii insolvenţei şi că ordinea de soluţionare a cererilor de
deschidere a procedurii insolvenţei ar influenţa şi ordinea de prioritate a solicitărilor de desemnare a administratorului
judiciar provizoriu, pentru că această interpretare ar contraveni intenţiei legiuitorului, aşa cum se desprinde din modul
de redactare a dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.
Ca atare, dintre ofertele de servicii depuse de practicieni la dosarul cauzei, ţinând seama de pregătirea profesională şi
experienţa în soluţionarea cazurilor în care au fost desemnaţi, disponibilitatea de timp şi resursele umane deţinute, de
cuantumul creanţelor şi de categoria creanţelor creditorilor care au propus desemnarea unui administrator judiciar, în
condiţiile art. 45 alin. 1 lit. d din lege, judecătorul sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor,
administratorul judiciar propus de creditoarea Banca Comercială Română SA, respectiv pe CITR Filiala Ilfov SPRL, cu
sediul social în Corbeanca, str. Viitorului, nr. 32 E, jud. Ilfov şi cu sediul ales în Bucureşti, str. Gara Herăstrău, nr. 4,
Gren Court, et. 3, sector 2, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu de 2.000 lei.
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 va dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificarea
deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi
prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art. 99 şi 100 din lege.
Tribunalul va fixa următoarele termene:
1) 30.01.2017, termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind intrarea în procedura
simplificată sau continuarea perioadei de observaţie prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014;
2) 17.02.2017, termen pentru depunerea raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei, cu
menţionarea persoanelor vinovate, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a
motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 97 alin. 1 din lege ;
3) 10 zile de la primirea notificării, termen limită de depunere de către creditori a opoziţiilor şi termen de soluţionare a
opoziţiilor 10 zile după formularea acestora;
4) 23.02.2017, termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, conform art.
100 lit. b din Legea nr. 85/2014,
5) 14.03.2017, termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor, potrivit art. 100 lit. c din Legea nr. 85/2014,
6) 07.04.2017, termen limită pentru definitivarea tabelului creanţelor conform art. 100 lit. d din Legea nr. 85/2014,
7) 20.03.2017, data şedinţei adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar provizoriu,
care va convoca toţi creditorii debitoarei, conform art. 100 lit. e din Legea nr. 85/2014, În temeiul dispoziţiilor art. 74
din lege, va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin.1 din lege, până
la data de 23.01.2017. În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 3 din lege, va dispune deschiderea de către administratorul
judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.
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Va pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta hotărâre tuturor instanţelor în a căror circumscripţie
îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor
acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia.
Va pune în vedere administratorului judiciar provizoriu să întocmească un raport cuprinzând descrierea modului în care
şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art. 59 din lege. Va fixa termen de judecată la data de 15.03.2017, ora 09,00. Având
în vedere că s-a admis cererea debitoarei de deschidere a procedurii insolvenţei, faţă de disp. art. 66 alin. 7 din Legea nr.
85/2014, instanţa nu va analiza contestaţia formulată de debitoare.
Pentru aceste motive în numele legii dispune:
Admite cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC 2K TELECOM SRL, formulată de
aceasta. În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC 2K TELECOM SRL, cu sediul în
municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 10, etaj 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare 12920860 şi număr
de ordine în Registrul Comerţului J29/2184/2006. Califică drept declaraţii de creanţă cererile creditorilor BANCA
COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA şi NECC
TELECOM ROMANIA SA de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei.
În temeiul art. 45 alin 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe CITR FILIALA ILFOV SPRL, cu sediul social în Corbeanca, str.
Viitorului, nr. 32 E, jud. Ilfov şi cu sediul ales în Bucureşti, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Gren Court, et. 3, sector 2, care va
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu de 2.000 lei.
Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului
Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un
ziar de largă circulaţie, conform art. 99,100 din lege. Fixează următoarele termene:
1) 30.01.2017, termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind intrarea în procedura
simplificată sau continuarea perioadei de observaţie prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014;
2) 17.02.2017, termen pentru depunerea raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei, cu
menţionarea persoanelor vinovate, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a
motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 97 alin. 1 din lege ;
3) 10 zile de la primirea notificării, termen limită de depunere de către creditori a opoziţiilor şi termen de soluţionare a
opoziţiilor 10 zile după formularea acestora;
4) 23.02.2017, termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, conform art.
100 lit. b din Legea nr. 85/2014,
5) 14.03.2017, termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor, potrivit art. 100 lit. c din Legea nr. 85/2014,
6) 07.04.2017, termen limită pentru definitivarea tabelului creanţelor conform art. 100 lit. d din Legea nr. 85/2014,
7) 20.03.2017, data şedinţei adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar provizoriu,
care va convoca toţi creditorii debitoarei, conform art. 100 lit. e din Legea nr. 85/2014,
Obligă debitoarea să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. la art. 67 alin. 1, inclusiv actele prevăzute de
art. 67 al. 1 lit. h, i şi j din Legea nr. 85/2014, până la data de 23.01.2017, conform art. 74 din lege, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a depune un plan de reorganizare.
Administratorul judiciar va dispune efectuarea notificărilor prev. de art. 99 din lege către toţi creditorii indicaţi de
debitor în lista depusă conform art. 67 alin. 1 din lege. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care
vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, conform art. 39 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să
comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la
care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru
realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Dispune, în baza disp. art. 71 alin 1 din Legea nr.
85/2014, comunicarea prezentei hotărâri administratorului judiciar. Fixează termen la data de 15.03.2017, ora 09,00 şi
pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport lunar cuprinzând descrierea modului în care şi-a
îndeplinit atribuţiile, conform art. 59 din lege. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.01.2017.
Judecător sindic,
Grefier,
Mitroi Alina
Oncel Diana
*

*
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