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Comunicare încheiere civila  
 emisă la: ziua 12 luna 12 anul 2016 

Către, 
SC SEMPREST SRL-sector 3, Bucureşti, ODOBESTI, nr. 17, bl. V 16, sc. 2, et. 6, ap. 90. 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civiledin data de 07.12.2016 pronunţată în dosarul nr 43781/3/2016 de 
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila privind debitorul SC SEMPREST SRL-sector 3, Bucureşti, ODOBESTI, nr. 
17, bl. V 16, sc. 2, et. 6, ap. 90. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 43781/3/2016  

Încheiere  
Camera de consiliu de la 07.12.2016 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – Judecător Sindic — Moncea Mariana 

Grefier — Frînculescu Alexandru 
Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cerere formulată în temeiul dispoziţiilor legii 85/2014 formulată 
de debitoarea SC SEMPREST SRL-sector 3, Bucureşti, ODOBESTI, nr. 17, bl. V 16, sc. 2, et. 6, ap. 90. 
La apelul nominal făcut în camera de consiliu a răspuns debitoarea prin avocat. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care 
Debitoarea prin avocat solicita instanţei să admită cererea, să deschidă procedura insolvenţei împotriva debitoarei, să ia 
act de intenţia acesteia de a depune un plan de reorganizare şi să desemneze în calitate de administrator judiciar pe 
practicianul în insolvenţă GENERAL GROUP EXPERT SPRL  
 Instanţa reţine cauza spre soluţionare. 

Tribunalul, 
Asupra cauzei civile de faţă: 
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civila sub nr. 43781/3/2016, debitorul SC SEMPREST 
SRL a solicitat în temeiul art.66 din Legea 85/2014 deschiderea procedurii de insolvenţă prin procedura general şi 
desemnarea unui administrator judiciar. 
 În motivarea cererii debitoarea a arătat, că societatea se afla în încetare de plăţi, nu mai poate face faţă datoriilor 
exigibile în sumă de 6.489.380,07 lei cu fondurile disponibile, aşa cum rezultă din ultimul bilanţ contabil şi din balanţa 
întocmită la 31.10.2016. 
 În susţinerea cererii debitoarea a depus la dosarul înscrisuri.  
 S-a solicitat în conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea 85/2014 desemnarea lichidatorului judiciar 
GENERAL GROUP EXPERT SPRL. 
 În drept, au fost invocate prevederile art.66-69 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei. 
 Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de 200 lei ( fila nr. 3). 
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constata următoarele:  
Potrivit dispoziţiilor art.66 din Legea 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. 
Din actele depuse la dosarul cauzei de către debitoare, rezultă că societatea înregistrează datorii exigibile în sumă de 
6.489.380,07 lei, care nu pot fi plătite datorită lipsei fondurilor băneşti, judecătorul sindic apreciind că debitoarea este în 
stare de insolvenţă datorită insuficientei fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, mai ales pentru 
faptul că societatea nu mai desfăşoară activitate comercială.  
Pentru considerentele expuse, raportat la dispoziţiile art. 145 al 1 coroborat cu prevederile art. 71 al 1 din Legea 
85/2014 instanţa va dispune deschiderea procedurii de faliment prin procedura simplificată a societăţii debitoare SC 
SEMPREST SRL. 
 În temeiul art. 147 alin 1 raportat la dispoziţiile art. 71 alin 2 din legea 85/2014, privind procedura insolvenţei, va 
dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în 
procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor 
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la dispoziţiile art. 67alin 1 lit. c), 
debitorului şi ORC sau după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care 
debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se afla sediul 
declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are conturi deschise, în vederea aplicării prevederilor 
art. 75 din lege.  
 Instanţa urmează să numească pentru a administra procedura de insolvenţă a societăţii debitoare lichidator judiciar 
provizoriu, cu atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 şi cu o remuneraţie provizorie.  
Va pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească un raport amănunţit în sensul art. 97 alin 1 din lege şi să-l 
depună la dosarul cauzei în termen de 40 zile de la desemnare. 
 În baza art. 100 din lege va stabili termenele-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere 
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a procedurii – 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor care nu va depăşi 10 zile de la data 
expirării termenului de depunere a acestora; termenul limita de depunere a declaraţiilor de creanţă; termenul de 
verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor şi de definitivare a 
tabelului şi va fixa termen pentru convocarea primei şedinţe a adunării creditorilor. 
Va pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească un raport amănunţit în sensul art. 59 alin 1 din lege şi să-l 
depună la dosarul cauzei pană la următorul termen de judecată. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitorului . 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide 
procedura generală împotriva debitorului SC SEMPREST SRL--sector 3, Bucureşti, ODOBESTI, nr. 17, bl. V 16, sc. 2, 
et. 6, ap. 90.. 
 Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de 
deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, 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 a 
creanţelor asupra averii debitorului – 20.01.2017; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 09.02.2017; d) termenul de definitivare a 
tabelului creanţelor – 06.03.2017; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 14.02.2017. 
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe GENERAL GROUP EXPERT SPRL care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3000 lei din averea 
debitorului. 
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile 
art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în 
lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după 
caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi 
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 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 aceiaşi 
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 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 15.03.2017. 
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, 07.12.2016. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Moncea Mariana                      Frînculescu Alexandru 
 
6. Societatea SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., cod unic de înregistrare: 330904 
România  
Tribunalul Bucureşti 
Secţia a VII-a Civilă 
Str. Bd Unirii nr. 37 sector 3  
(noul sediu începând cu data de 03.01.2017: Splaiul Independenţei nr. 319L, Clădirea B, Bucureşti, sector 6, sala E32) 
Dosar nr. 32802/3/2015 
Termen 09.01.2017, C19, ora 09:00 

 Citaţie 
 emisă la: ziua 12 luna 12 anul 2016 

Către, 
PETENT 
1. TC AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - sector 1, Bucureşti, SOS.KISELEFF PAVEL 
DIMITRIEVICI, nr. 55, bl. vila 6 
DEBITOR 
2. TC ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA - sector 3, Bucureşti, STR.NERVA TRAIAN, nr. 3, bl. M101, et. 
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