BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7839/21.04.2017
Domnule președinte,
Subsemnatul, VELAYOS RODRIGUEZ JAVIER, cetatean spaniol, născut la data de 06.04.1987, domiciliat în Spania,
Madrid, str. Curnare 2 6B(28033) identificat cu Pasaport AA1289744, reprezentat conventional prin C.I. JOSEP F.
Vandellos, cu sediul profesional în Bucureşti, Piata Alba Iulia nr. 3, bl. 12, sc.A, ap.49, fax 031/710 70 12, prin avocat
Josep F. Vandellos Alamilla, şi cu adresa de comunicare în Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 47, bl. MK 2, sc. A, ap.
49, jud. Constanta, adresa la care solicitam comunicarea oricarui act de procedura, denumit în cele ce urmeaza
Reclamantul sau Jucatorul,
in contradictoriu cu Asociația Fotbal Club A.S.A 2013 Târgu Mureș – societate în Insolvență(încontinuare debitoarea
sau clubul) cu sediul în Mun. Târgu Mureș, str. Insulei nr. 2, Jud. Mureș, înregistrată în RAF Mureș sub. nr.
70/22.10.2008, având CIF 24417790, reprezentată prin administrator judiciar RTZ&Partners S.P.R.L. –Filiala
București, cu sediul în Mun. București, str. Wilhelm Filderman nr. 18, Biroul nr. 9, sector 3, Filderman Office
în temeiul art. 75 alin. 4 coroborat cu art. 145 lit. E din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, formulăm următoarea
Cerere de deschidere a procedurii
falimentului
Și vă solicităm ca prin hotărârea ce o veți pronunța:
Să dispuneți deschiderea procedurii falimentului Asociației Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureș, cu sediul în Mun.
Târgu Mureș, str. Insulei nr. 2, Jud. Mureș, înregistrată în RAF Mureș sub nr. 70/22.10.2008, având CIF 24417790.
Motivele cererii
I. Situația de fapt
La data de 8 Aprilie 2016 prin Încheierea nr. 58/CC, pronunțată în dosarul nr. 165/1371/2016, de Tribunalul Specializat
Mureș, a fost admisă cererea debitoarei Asociația Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureș și, în temeiul art. 72 din Legea
nr. 85/2014 raportat la art. 38 alin 1 din același act normativ, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă
faţă de debitoarea Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureş.
2. Prin aceeaşi încheiere a fost desemnat provizoriu în calitate de administrator judiciar societatea profesională
RTZ&Partners S.P.R.L., cu sediul în Mun. Cluj Napoca, confirmat apoi şi de Adunarea Generală a Creditorilor.
3. De la data de 8 Aprlie 2016, data deschiderii procedurii insolvenţei Asociaţiei Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş şi
până la data de 25 mai 2016 (data încetării Contractului prin denunţare unilaterală de către administratorul judiciar),
jucătorul profesionist de fotbal VELAYOS RODRIGUEZ JAVIER a prestat activitate sportivă în beneficiul asociaţiei
debitoare, având în vedere contractul civil de prestări servicii nr.1542/16.07.2015, înregistrat la LPF sub
nr.197/17.07.2015.
4. La data de 12 iulie 2016, în temeiul art.5 pct.21 şi art.75 alin. 3 din Legea nr.85/2014, creditorul VELAYOS
RODRIGUEZ JAVIER a expediat o cerere de plată prin care a solicitat plata sumei de 9.938 EURO (42.733,4 lei)
reprezentând contravaloarea creanţelor curente aferente perioadei 08 Aprlie 2016 până la 25 Mai 2016. (Anexa 1)
5. La data de 10 August 2016, în B.P.I nr. 14941 (Anexa 2), a fost publicat Raportul privind analizarea cererilor de plată
formulate în conformitate cu prevederile art.75 alin. 4 din Legea nr.85/2014, prin care a fost analizată cererea de plată
formulate de către creditorul VELAYOS RODRIGUEZ JAVIER; administratorul judiciar a constatat caracterul
justificat al creanţei pretinse, cu excepţia cererii de acordare a contravalorii chiriei pentru toata luna mai 2016, In
consecinta, administratorul judiciar a retinut ca se impune a fi achitate conform dispozitiilor sus-mentionate doar suma
de 42.274,4 lei.”
6. De la data de 10.08.2016 şi până astăzi, 06 aprilie 2017 au trecut 238 de zile, fără ca debitul în valoare de 42.274.4
lei să fie achitat de către debitoarea Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş.
II. Motivele cererii de deschidere a procedurii falimentului
7. Art.145 lit.E din Legea nr.85/2014 prevede că: judecătorul – sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin
încheiere,în condiţiile art.71, intrarea în faliment în următoarele cazuri: (…..) E.în cazurile prevăzute de art.75 alin.4 şi
art.143 alin.3.”
8. Pe de altă parte, articolul 75 alin. 4 din Legea nr.85/2014, prevede că titularul unei creanţe certe, lichide şi exigibile,
recunoscută de către administratorul judiciar şi al cărui cuantum depăşeşte valoarea – prag poate solicita dechiderea
procedurii de faliment a debitorului, dacă această creanţă nu este achitată în termen de 60 de zile de la data măsurii
administratorul judiciar.
9. Creanța cuvenită creditorului Velayos Rodriguez Javier este creanță certă, lichidă și exigibilă, drepturile financiare
fiind cuvenite acestuia pentru prestațiile ulterioare datei deschiderii procedurii insolvenței, aspect confirmat și de către
administratorul judiciar prin Raportul privind analiza cererilor de plată.
10. Deopotrivă, publicarea în B.P.I a Raportului privind analiza cererilor de plată s-a realizat la data de 10 August 2016.
De la acea dată și până în prezent au trecut 238 de zile, fiind depășit termenul de 60 de zile prevăzut de legiuitor.
11. Art.5 pct.72 din Legea nr. 85/2014 stabilește nivelul valorii – prag la nivelul sumei de 40.000 lei, iar pentru
creanțele de natură salarială, valoarea – prag este egală cu echivalentul a 6 salarii medii brute pe economie.
12. Valoarea creanței curente, certe, lichide și exigibile cuvenite creditorului VELAYOS RODRIGUEZ JAVIER este
de 42.274,4 lei așa cum a fost aceasta recunoscută ca fiind datorată de către administratorul judiciar prin raportul
publicat în B.P.I. nr. 14941/10.08.2016, deci depaseste pragul de 40.000 lei impus de legiuitor și este echivalentul a 15
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salarii medii brute pe economie la nivelul anului 20161. Mentiunea se impune, având în vedere faptul că Tribunalul
București a dispus recalificarea Contractului civil incheiat intre parti intr-un contract de munca, prin hotararea
pronuntata în dosar nr.22771/3/2016.2
13. Față de cele ce preced și având în vedere că sunt intrunite condițiile impuse de lege pentru deschidere a procedurii
falimentului, vă solicităm să admiteți cererea de deschidere a procedurii falimentului Asociației Fotbal Club Asa 2013
Târgu Mureș și să dispuneți dizolvarea acesteia pentru a stopa prejudicierea creditorilor săi.
Anexăm prezentei:
1. Cererea de plata din data de 12 iulie 2017.
2. Extras din B.P.I. nr.14941/10.08.2016, privind raportul asupra cererilor de plată;
Velayos Rodriguez Javier
Prin CI Josep F.Vandellos
Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VARIOLINE SRL, cod unic de înregistrare: 13031670
Rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar
Nr. 201/20.04.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 9355/105 Anul 2013 Tribunalul Prahova Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic: Boghici Adriana Magdalena.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Centrul Comercial „Winmarkt”, etajul III, mun. Ploiesti, B-dul Republicii, nr.
15, jud. Prahova; Număr de telefon 0244544781, programul arhivei/registraturii instanţei zilnic 9.00-13.00.
3.1. Debitor: Varioline SRL Cod de identificare fiscală 13031670, cu sediul social în mun. Ploieşti, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 191, bl. 150D, sc. D, et. 2, ap. 11, jud. Prahova, număr de ordine în registrul comerţului J29/456/2000;
administrator statutar Cazacu Ştefania Nicoleta.
3.2. Administrator special: Petre Ion Sorin, CNP 1800505297301, domiciliat în Ariceştii Rahtivani, nr. 33, jud.
Prahova.
4. Lichidator judiciar: Ral Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 30728856, sediul social municipiul Câmpina, str.
Griviţei, nr. 65, jud. Prahova, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0624/2012 tel./fax
0244335033, 0722610833, e-mail office@ralinsolv.ro, reprezentant legal Dogeanu Olga
5. Subscrisa: Ral Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Varioline SRL, conform Sentinţei nr. 1129
din data de 17.11.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul
9355/105/2013, în temeiul art. 7 alin. (1) ), art. 21 alin. (1) şi art. 24 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, comunică
Raportul privind activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar în perioada 17.03.-20.04.2017
În perioada de referinţă, ca lichidator judiciar, am desfăşurat următoarele activităţi: 1. Am publicat, în BPI nr.
7293/11.04.2017, raportul anterior privind activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar depus la dosarul cauzei,
respectiv cel corespunzător perioadei 13.02. -17.03.2017; 2. Aşa cum am menţionat în raportul anterior, în vederea
valorificării bunurilor din averea debitoarei, am publicat anunţuri privind organizarea celei de-a treia selecţii de oferte,
ofertele putând fi înregistrate la sediul nostru până cel mai târziu la data de 14.04.2017. Până la expirarea termenului
limită pentru depunerea ofertelor de cumpărare a fost înregistrată o singură ofertă, pentru achiziţionarea bunului
,Macara 12,5 to – UMT – PH 08 CHU”, preţul oferit fiind de 12500 lei, inclusiv TVA, fără însă ca ofertantul să facă
dovada achitării garanţiei de participare şi a caietului de sarcini, pentru ca oferta să poată fi valabilă. Cu toate acestea,
având în vedere că au fost organizate toate cele trei selecţii de oferte prevăzute a fi organizate prin Regulamentul de
vânzare modificat în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 07.12.2016, iar aceasta a fost singura
ofertă înregistrată, am hotărât să supunem aprobării adunării creditorilor oferta primită, toate aceste aspecte fiind
consemnate în procesul-verbal pe care l-am întocmit; 3. În contul de lichidare al debitoarei a fost virată, la data de
31.03.2017, suma de 7391 lei, reprezentând prima plată efectuată pentru stingerea creanţei pe care debitoarea o are
înscrisă în programul de plăţi al planului de reorganizare al societăţii REDEXPRO SA. Am întocmit Raportul nr. 1
privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, pe care l-am depus la dosarul cauzei, în două
exemplare, unul pentru a fi afişat la uşa instanţei şi l-am publicart în BPI nr. 7676/19.04.2017. Din fondurile obţinute au
fost propuse a fi distribuite sume pentru plata unei părţi din onorariul lichidatorului judiciar, până la acest moment
nefiind încasată nicio sumă, dar şi pentru plata parţială a unei facturi emise pentru paza bunurilor aflate în patrimoniul
debitoarei. În aceste condiţii, în lipsa fondurilor necesare, nu a fost întocmit Plan de distribuire între creditori; 4. Având
în vedere cele menţionate la punctul 2. al prezentului raport, am convocat adunarea creditorilor din data de 04.05.2017,
pe ordinea de zi având următoarele chestiuni: a) supunerea spre aprobare a ofertei primite pentru cumpărarea bunului
,Macara 12,5 to – UMT – PH 08 CHU”, preţul oferit fiind de 12500 lei, TVA inclus, iar preţul de evaluare al bunului de
4050 Euro, plus TVA, respectiv de aproximativ 21700 lei, TVA inclus; b) stabilirea unei noi strategii de valorificare a
bunurilor din averea debitoarei, având în vedere că au fost epuizate toate cele trei selecţii de oferte prevăzute a fi
1
Art.15 din Legea nr.340/2015 bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016: “ Câștigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.”
2
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000708358&id_inst=3
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