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Tabel suplimentar al creanţelor împotriva debitorului S.C. 3T Construct S.R.L. Piatra Neamţ 
întocmit la data de 10.07.2017, în conf. cu prev. art. 5 pct. 70 coroborate cu prev. art. 146 alin. 3  

din Legea nr. 85/2014 
Nr. 
crt. 

Nume / denumire 
creditor 

 
Sediu / 

domiciliu 
creditor 

Creanţa depusă 
de creditor (lei) 

Caracteristicile 
creanţei 
solicitate 

Creanţa 
admisă în 

urma 
verificării (lei) 

Caracteristicile 
creanţei admise 

în urma 
verificării 

 
Observaţii 

1. S.C. Apaserv Satu 
Mare S.A. 

Mun. Satu 
Mare, str. Gara 
Ferăstrău, nr. 9 
A, jud. Satu 
Mare 

23.160.496,53 art. 161, pct. 4 317.886,73 art. 161, pct. 4 Suma de 
22.842.609,80 lei nu 
are caracter cert 

2. A.J.F.P. Neamţ Mun. Piatra 
Neamţ, Bd. 
Traian, nr. 19 
bis, jud. 
Neamţ 

3.240.501,00 art. 161, pct. 4 3.240.501,00 art. 161, pct. 4 - 

3. Pop Ana Sat Căciuleşti, 
Com. Girov, 
str. Preot 
Boca, nr. 207, 
jud. Neamţ 

2.851.752,53 art. 161, pct. 4 168.210,81 art. 161, pct. 4 Suma de 
2.683.541,72 lei nu 
are caracter cert 

4. S.C. Acet S.A. Mun. Suceava, 
str. Mihai 
Eminescu, nr. 
5, jud. 
Suceava 

2.366.921,60 art. 161, pct. 4 2.366.921,60 art. 161, pct. 4 Sub condiţia 
soluţionării dosarului 
nr. 
3593/103/2014/a28 

5. S.C. Acva Instal 
S.R.L. prin 
lichidator judiciar 
M.R.L. Iaşi 
S.P.R.L. 

Mun. Piatra 
Neamţ, str. 
Alexandru 
Lăpuşneanu, 
nr. 2, bl. C7, 
sc. B, ap. 23, 
jud. Neamţ 

1.594.710,68 art. 161, pct. 4 1.594.710,68 art. 161, pct. 4 - 

6. Pop Gheorghe 
Viorel 

Sat Căciuleşti, 
Com. Girov, 
str. Preot 
Boca, nr. 207, 
jud. Neamţ 

783.549,90 art. 161, pct. 4 138.435,95 art. 161, pct. 4 Suma de 645.113,95 
lei nu are caracter 
cert 

7. S.C. Europrotect 
Security S.R.L. 

Mun. 
Alexandria, 
str. Dunării, 
nr. 173, bl. 
1604, sc. A, 
ap. 1, jud. 
Teleorman 

454.989,73 art. 161, pct. 4 454.989,73 art. 161, pct. 4 - 

8. S.C. Instalgaz 
S.R.L. 

Mun. 
Bucureşti, str. 
Gheorghe 
Ionescu 
Siseşti, nr. 80 
C, sector 1 
 

399.469,30 art. 161, pct. 4 399.469,30 art. 161, pct. 4 - 

9. S.C. Faresin 
România S.R.L. 

Com. 
Mogoşoaia, 
str. Morii, nr. 
6, jud. Ilfov 
 

269.188,53 art. 161, pct. 4 269.188,53 art. 161, pct. 4 - 

10. S.C. Hoblea 
Construct S.R.L. 

Sat Săcăşeni, 
Com. 
Săcăşeni, nr. 
446, jud. Satu 
Mare 

172.136,80 art. 161, pct. 4 172.136,80 art. 161, pct. 4 - 

11. S.C. Esrom Prim 
S.R.L. 

Mun. Satu 
Mare, str. 
Magnoliei, nr. 
27, jud. Satu 
Mare 

140.491,15 art. 161, pct. 4 140.491,15 art. 161, pct. 4 - 
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12. S.C. GRB 
Commaz S.R.L. 

Mun. 
Bucureşti, str. 
Ing. Pascal 
Cristian, nr. 4 
C, sector 6 

45.700,00 art. 161, pct. 4 45.700,00 art. 161, pct. 4 - 

13. S.C. Moldova 
Service S.R.L. 

Loc. Fălticeni, 
str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 1 
E, jud. 
Suceava 

36.890,00 art. 161, pct. 4 16.740,00 art. 161, pct. 4 Suma de 20.150,00 
lei nu face obiectul 
tabelului suplimentar 

14. S.C. Instalatorul 
S.R.L. 

Mun. Suceava, 
str. Grigore 
Ureche, nr. 19, 
et. 2, cam. 1-9, 
jud. Suceava 

26.716,26 art. 161, pct. 4 26.716,26 art. 161, pct. 4 - 

15. S.C. Bega Utilaje 
Construcţii S.A. 

Mun. 
Bucureşti, str. 
Nicolae Pascu, 
nr. 61-63, 
sector 3 

20.534,49 art. 161, pct. 4 20.534,49 art. 161, pct. 4 - 

16. Telekom România 
Communications 
S.A. 

Mun. 
Bucureşti, P-ţa 
Presei Libere, 
nr. 3-5, 
clădirea City 
Gate, Turnul 
de Nord, et. 7-
18, sector 1 

18.787,61 art. 161, pct. 4 18.787,61 art. 161, pct. 4 - 

17. S.C. Del Trans 
Hoblea S.R.L. 

Sat Săcăşeni, 
Com. 
Săcăşeni, nr. 
446, jud. Satu 
Mare 

18.350,17 art. 161, pct. 4 18.350,17 art. 161, pct. 4 - 

18. Institutul Naţional 
de Cercetare – 
Dezvoltare pentru 
Ecologie 
Industrială 

Mun. 
Bucureşti, str. 
Drumul Podul 
Dâmboviţei, 
nr. 71-73, 
sector 6 

9.963,60 art. 161, pct. 4 9.963,60 art. 161, pct. 4 - 

19. P.F.A. Sabo 
Alexandru Simion 

Mun. Satu 
Mare, str. 
Dâmboviţa, nr. 
23, jud. Satu 
Mare 

5.311,00 art. 161, pct. 4 5.311,00 art. 161, pct. 4 - 

Total creanţe art. 161 pct. 4 35.616.487,88 - 9.425.045,41 - - 
Total creanţe 35.616.487,88 - 9.425.045,41 - - 

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L, 
prin practician în insolvenţă Râpaş Goian Teodor 

 
Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea XENIA SA, cod unic de înregistrare: 1358067 
Real Casa Expert S.P.R.L. 
Nr.înregistrare: RFO II – 0485 
București, sector 5, str. Ana Davila nr.37, et.1-2 
Tel: 021.336.43.36; Fax: 031.814.91.35 
Adresa e-mail: office@real-casa-expert.ro 
Tribunalul Prahova,  
Secţia a II-a Civilă  
Număr dosar: 9651/105/2013 

Publicaţie de vânzare 
Nr. 9651/105/2013 din 12.07.2017 

Subscrisa, SP REAL CASA EXPERT SPRL, reprezentată prin asociat coordonator Bogdan Rădulescu, în calitate de 
administrator judiciar al debitorului SC XENIA SA conform încheierii de şedinţă din data de 15.05.2014, pronunţată de 
Tribunalul Prahova Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 9651/105/2013, anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor imobile 
mai jos prezentate. 
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Highlight

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13762/13.07.2017 
 

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 

 

12 

Vânzarea se va organiza în data de 24.07.2017, ora 11.00, prin licitație publică ascendentă cu strigare. 
Se vor organiza săptămânal licitații, în fiecare zi de vineri a săptămânii, la aceeași oră și același loc, după următorul 
regulament de valorificare: 
- licitații publice în săptămâni consecutive având ca preț de pornire 100% din valoarea de evaluare de 338.000 Euro 
exclusiv TVA (regimul TVA se va aplica potrivit legislației fiscale în vigoare la data vânzării), la cursul BNR din ziua 
licitației, stabilită conform regulamentului de valorificare aprobat de adunarea creditorilor la data de 05.07.2017.  
Pasul licitaţiei se stabileşte la 10% din valoarea ofertată, echivalent în lei. Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei 
competitive. Garanția de participare la licitație va fi de minimum 50% din prețul de pornire al licitației. Diferența de 
preț, până la valoarea de adjudecare, va fi achitată în termen de maximum 7 zile calendaristice. Garanția nu va fi 
restituită în cazul în care adjudecatarul nu va achita diferența de preț în termenul prevăzut.  
Prezentarea bunurilor vândute:  
Bunurile au fost evaluate prin raportul întocmit în luna mai 2017 de expert evaluator Cristina Balan, aprobat prin 
adunarea creditorilor din data de 13.06.2017, în baza documentatiei cadastrale de dezmembrare aprobate prin referatul 
de admitere din 21.06.2017, eliberat în baza cererii nr. 52632/15.06.2017. 
Ansamblului de bunuri care se propune spre valorificare este situat în Ploiești, str. Poligonului nr. 1, format din teren 
intravilan categoria de folosință curți construcții în suprafață totală de 4.294 mp format, în urma actului de 
dezemembrare nr. 3525/27.06.2017 din Lot 1 – în suprafață de 2.060 mp (număr cadastral 143015, categoria de 
folosință curți-construcții )și din Lot 2 – în suprafață de 2.234 mp (număr cadastral 143016, categoria de folosință curți-
construcții ).  
Pe Lotul 1 și 2 se găsesc construcțiile:  
(i) Hală Atelier reparații, în suprafață de 913,0 mp - C5;  
(ii) Hală stație spălare, în suprafață de 357,0 mp - C7;  
(iii) Construcție neautorizată, în litigiu - Sală de nunți – Ac = 1.423,00 mp, Au = 1.353,70 mp. 
Aceasta este compusă parțial din bunuri care au fost intabulate, respectiv : 
� C1 – Cabina Poarta în suprafata de 64 mp cu nr. Cadastral 123189 C1 
� C2 – Magazie în suprafata de 89 mp cu nr. Cadastral 123189 C2 
� C3 – Magazie în suprafata de 33 mp cu nr. Cadastral 123189 C3 
� C4 – Garaj în suprafata de 88 mp cu nr. Cadastral 123189 C4 
Suprafata totala a bunurilor intabulate este de 274mp,  
Nu există intabulare pentru suprafața de Ac 1149 mp, respectiv Au 1.079,70 mp.  
Litigii/ situații litigioase:  
1. Lot 1. 
(i) proces verbal de sanctionare intocmit de catre Primaria Ploiesti cu nr. 00125. Nu s-au adus la îndeplinire de către 
debitoare măsurile dispuse pentru construcție, existând posibilitatea desființării.  
(ii) conform evaluarea facute în mai 2017 la solicitarea Real Casa Expert SPRL de catre D-na Ec. Balan Cristina, Expert 
Evaluator EPI, EBM – membru A.N.E.V.A.R., costul demolarii acestei constructii fara autorizatie este de 137.000 lei 
conform Deviz de dezafectare estimativ. 
(iii) Pe rolul judecatoriei Ploiesti se afla un proces intre reclamant SC ARASAHIM GRUP SRL și pârât SC XENIA SA, 
dosar nr. 14053/281/2017, obiect CONSTATAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIEI 
SALON DE NUNTI, executata fara autorizatie de constructie pe cheltuiala chiriasilor SC Landro Grup SRL, SC Lary 
&Ary Ca La Mama SRL şi SC Arasahim Grup SRL. Intre aceste societati exista contracte de cesiune.  
In acest moment SC Arasahim Grup Srl isi desfasoara activitatea în aceasta locatie. 
(iv) Exista inscris în cartea funciara ANTECONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE CU NR. 1/ 30.07.2013 
intre SC Lary & Ary Ca La Mama SRL şi SC Xenia SA, contract care la data de 04.01.2016 a fost cesionat catre SC 
Arasahim Grup SRL. 
2. Lot 2. 
Există inscris în cartea funciara ANTECONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE NR. 2/ 30. 07.2013 intre SC 
Xenia SA şi SC Lary & Ary Ca La Mama SRL, contract care a fost cesionat catre SC Arasahim Grup SRL la data de 
04. 01. 2016.  
DESFĂȘURAREA LICITAȚIILOR:  
Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al administratorului judiciar din Bucureşti, str. Ana Davila 
nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu 
până în preziua licitaţiei, ora 12.00. 
Sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor imobile să anunţe în scris administratorul judiciar până la 
data licitaţiei. 
Date despre starea bunurilor imobile, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot 
obţine din caietul de sarcini întocmit de administratorul judiciar cu această ocazie, care conţine regulamentul de vânzare 
aprobat de creditori. 
Preţul caietului de sarcini este 500 lei, iar taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, achiziţionarea caietului şi 
achitarea taxei fiind obligatorii pentru toţi participanţii la licitaţie. 
Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii pentru toţi participanţii la 
licitaţie. 
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Condiţii de participare la licitaţie 
Pot participa la licitaţie toate persoanele juridice sau fizice care depun până în preziua licitaţiei, ora 12.00, la sediul 
administratorului judiciar menţionat mai sus, urmatoarele documente : 
1. dovada achiziţionării caietului de sarcini; 
2. dovada plăţii garanţiei de participare; 
3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului 
3.1 – pentru persoanele juridice române : 
3.1.1. – copie de pe certificatul de înregistrare la O.R.C.; 
3.1.2. – copie de pe certificatul de înregistrare fiscală ; 
3.1.3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura insolvenţei, indiferent de forma acesteia ; 
3.2. – pentru persoanele juridice străine : 
3.2.1. – actul de înmatriculare a societăţii străine ; 
3.2.2. – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de 
corespondent ; 
3.2.3. – declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de insolvenţei, indiferent de forma acesteia, sau 
similar, conform legii naţionale a ofertantului ; 
3.3. – pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale : 
3.3.1. – copie de pe actul de identitate ; 
3.3.2. – copie de pe autorizaţia de funcţionare sau actul legal de constituire ; 
3.4. – pentru persoane fizice române : 
3.4.1. – copie de pe actul de identitate ; 
3.5. – pentru persoane fizice străine : 
3.5.1. – copie de pe paşaport ; 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ales al administratorului judiciar situat în Bucureşti, str. Ana Davila nr.37, 
et.1, sector 5, tel. 021.336.43.36. 

SP Real Casa Expert SPRL 
administrator judiciar al SC Xenia SA  

Bogdan Rădulescu 
 

Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea INPRESTA SRL, cod unic de înregistrare: 16209047 
România 
Curtea de Apel Alba Iulia 
Str. I.C.Brătianu nr.1 
Dosar nr. 285/85/2015/a2 

Comunicare decizia nr. 315/2017 
emisă la 10.07.2017 

Către, 

1. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Iuliu Maniu, nr.1 judeţul 
Alba 
Se comunică, alăturat, copia Deciziei nr. 315 din data de 27.06.2017 pronunţată în dosarul nr. 285/85/2015/a2 de Curtea 
de Apel Alba Iulia, Secţia a II-a civilă, privind pe debitoarea SC Inpresta SRL, cu sediul social în Sibiu, Şos. Alba Iulia, 
nr.26, judeţ Sibiu, având  număr de înregistrare J32/364/2004 şi CUI 16209047. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                   Grefier, 

* 
Cod ECLI    ECLI:RO:CAALB:2017:039.000315 
Dosar nr. 285/85/2015/a2 
Romania Curtea de Apel Alba Iulia 
Secția a II-a Civila 

Decizia nr. 315/2017 
Şedinţa publică din 27 Iunie 2017  

Completul compus din: Preşedinte Marius Irimie 
Judecător Mircea Noşlăcan 

Grefier Simona Coman 
Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de debitoarea Inpresta SRL Alba Iulia împotriva încheierii nr. 11/CC/2017 
pronunţată de judecătorul sindic în dosar nr. 285/85/2015/a2 al Tribunalului Sibiu. La apelul nominal făcut în şedinţa 
publică se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care instanţa constată că apelantul nu a făcut dovada achitării taxei 
judiciare de timbru deşi i s-a comunicat încheierea de şedinţă prin care i s-a pus în vedere această obligaţie. 
Faţă de această împrejurare, instanţa invocă din oficiu excepţia netimbrării şi lasă cauza în pronunţare pe această 
excepţie. 
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Curtea de Apel, 
Asupra apelului de faţă, 

Constată că prin încheierea nr.11/CC/2017 pronunţată de judecătorul sindic în dosar nr.285/85/2015/a2 al Tribunalului 
Sibiu s-a respins contestaţia formulată de debitoarea S.C. Inpresta S.R.L, împotriva Raportului nr. 8 din 14.11.2016, 
întocmit de administratorul judiciar Grup Insolv SPRL. Pentru a pronunţa această soluţie judecătorul sindic a reţinut 
următoarele: la data de 03.06.2015 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu,a emis decizia nr. 17934209 prin 
care i se comunică debitoarei faptul că "înregistrarea în scopuri de TVA ... a fost anulată potrivit art. 153 al. 9 lit. C din 
Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât acţionarul majoritar al societăţii are înscris în dosarul fiscal 
infracţiuni". Se arată că nu cunoaşte data primirii acestei decizii de către debitoare. Această decizie a fost emisă după ce 
creditorul bugetar a formulat cerere de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei la data de 28.01.2015, cerere 
admisă la data de 03.07.2016 Decizia A.J.F.P. Sibiu a fost contestată potrivit legii în contencios administrativ, fiind 
anulată la data de 24.11.2015 de către Tribunalul Sibiu. Debitoarea consideră că a fost prejudiciată material prin 
emiterea acestei decizii şi formulează cerere în pretenţii în sumă de 74.344 lei de la creditoarea AJFP Sibiu, cerere 
înregistrată in dosar nr. 3061/85/2015. Instanţa i-a pus în vedere să timbreze acţiunea formulată. Pentru a fi scutită de 
taxa de timbru , debitoarea i-a solicitat să-şi însuşească acţiunea. La solicitarea instanţei, a comunicat acesteia că nu îşi 
însuşeşte acţiunea, întrucât a considerat că motivele invocate sunt neîntemeiate pentru cele ce urmează: - apariţia 
insolvenţei debitoarei a apărut înainte de emiterea deciziei de anulare a înregistrării ca plătitor de TVA; Facturarea fără 
TVA nu conduce automat Ia anularea contractelor de livrări produse de balastieră către clienţi. Facturarea fără TVA 
poate constitui un avantaj pentru clienţi,în condiţiile în care aceştia nu mai plătesc suplimentar taxa pe valoarea 
adăugată. Situaţia prezentată mai sus este invocată de debitoare ca „situaţie obiectiv existentă care face imposibilă 
efectuarea de plăţi conform planului de reorganizare. Prin Raportul nr.8 privind activitatea desfăşurată cu propunerea de 
intrare in faliment a debitoarei , înregistrată la data de 10.11.2016, administratorul judiciar Grup Insolv SPRL a propus 
intrarea societăţii debitoare in faliment potrivit disp. art. 145 alin.1 lit. C din Legea nr. 85/2014, întrucât obligaţiile de 
plată prevăzute in planul de reorganizare confirmat nu au fost îndeplinite. Se arată de administratorul judiciar că a 
comunicat administratorului social şi administrator special totodată, sentinţa nr. 563 din 14.06.2016 prin care a fost 
confirmat planul de reorganizare propus , cu precizarea că termenul pentru achitarea primei rate este de 31.08.2016. 
(anexă mail transmis cu confirmare de primire). Până la această dată SC Inpresta SRL nu şi-a achitat nicio sumă din 
planul de reorganizare propus, aprobat şi confirmat. Potrivit disp. art.45 alin.2 din Legea nr. 85/2014 , atribuţiile 
judecătorului sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al administratorului judiciar şi la procesele şi cererile de 
natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. In cazul în care se dorea o amânare a plăţii ratelor scadente, 
administratorul social avea posibilitatea solicitării de a convoca adunarea creditorilor cu propunerea de amânare a plăţii 
ratelor scadente , fapt nerealizat. Pentru consultarea creditorilor înscrişi la masa credală la data de 19.12.2016 a fost 
convocată adunarea creditorilor atât prin mail cât şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 23163 din 20.12.2016. 
Adunarea creditorilor nu a ţinut cont de motivele invocate de administratorul social şi a dispus intrarea societăţii în 
faliment, conform proces verbal din 30.12.2016. Acţiunea în pretenţii formulată de administratorul social împotriva 
creditoarei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu în dosar nr. 3061/85/2015 a fost anulată ca netimbrată 
Referitor la afirmaţiile făcute, că un plătitor inactiv care a fost scos din evidenţa plătitorilor de TVA conform art. 153 
alin.9 din Codul fiscal , trebuie să factureze clienţilor săi cu TVA pe care aceştia nu îl pot deduce, se reţine că potrivit 
art. 153 Cod fiscal valabil in anul 2015, facturarea se face fără TVA , agentul economic fiind obligat să completeze 
declaraţia fiscală 311 şi să plătească TVA. Conform art. 153 pct. „9 ind.4. Când se constată că persoanei impozabile i-a 
fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153. ca urmare a unei 
erori, aceasta va fi înregistrată din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe 
perioada cuprinsă între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA persoana respectivă îşi păstrează calitatea de 
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA ” şi ca urmare se pot face corecţiile necesare prin anularea 
obligaţiei de plată către bugetul de stat.  Aceste aspecte însă se impunea a fi soluţionate pe calea dreptului comun. 
Pentru aceste considerente, văzând şi prev.art.59 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, s-a respins ca inadmisibilă contestaţia 
formulată de debitoarea S.C. Inpresta S.R.L. împotriva Raportului nr. 8 din 14.11.2016, întocmit de administratorul 
judiciar Grup Insolv SPRL. 
Împotriva acestei încheieri a declarat apel societatea debitoare SC Inpresta SRL prin administratorul special Petru Călin, 
solicitând anularea încheierii atacate şi admiterea contestaţiei la Raportul nr.8/14.11.2016 privind propunerea de intrare 
în faliment. În motivarea apelului arată că, prin Raportul nr.8/14.11.2016 administratorul special a propus intrarea în 
faliment a societăţii în mod subiectiv, fără a ţine cont de starea de fapt existentă la data respectivă despre care avea 
totală cunoştinţă şi care nu putea fi trecută cu vederea. Se mai arată că a informat asupra stării de fapt, cu obiectivitate, 
pe toţi factorii implicaţi ,şi din acest motiv, la momentul întocmirii Raportului nr.8 administratorul judiciar avea 
cunoştinţă că la data de 01.09.2016 AJFPS a emis Decizia nr.230592/31.08.2016. Ceea ce AJFPS şi Grup Insolv SPRL 
omit cu bună ştiinţă să prezinte instanţei este faptul că, art.153 alin.9 lit. c) Cod Fiscal s-a aplicat fără temeinicie în 
cazul SC Inpresta SRL, iar deciziile amintite au fost anulate. În drept a invocat Legea nr.85/2014, art.43, pct.1,2,5, lit. 
e). 
Examinând prezenta cerere de apel se constată următoarele: potrivit art. 248 alin. 1 C.pr.civ., aplicabil inclusiv la 
judecarea apelului în conformitate cu dispoziţiile art. 482 C.pr.civ., instanţa urmează a se pronunţa mai întâi asupra 
excepţiilor de procedură care fac inutilă cercetarea în fond a cauzei. La data de 28.03.2017 apelanta a formulat cerere de 
ajutor public judiciar care a fost respinsă prin încheierea din 4.04.2017. Împotriva acestei încheieri apelate a formulat 
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cerere de reexaminare, care a fost respinsă prin încheierea nr.37/31.05.2017 a Curţii de Apel Alba Iulia, astfel că 
apelantei i s-a comunicat menţinerea obligaţiei de achitare a taxei de timbru (fila 46). Apelanta nu şi-a îndeplinit această 
obligaţie în termenul acordat şi, de altfel, nici până la primul termen stabilit în cauză, astfel încât în temeiul art. 470 
alin. 3 C.pr.civ. se va dispune anularea prezentului apel pentru neplata taxelor judiciare de timbru în condiţiile 
menţionate. În acest sens, se constată că, potrivit art. 197 C.pr.civ., în cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada 
achitării taxelor datorate se ataşează cererii, iar netimbrarea ori insuficienta timbrare atrage nulitatea acesteia. În acelaşi 
sens, textul art. 470 alin. 2 C.pr.civ. prevede în sensul că, la cererea de apel se va ataşa dovada plăţii taxelor judiciare de 
timbru. În contextul art. 200 alin. 2 C.pr.civ., apelantei i s-a pus în vedere să achite suma de 100 de lei cu titlu de taxă 
judiciară de timbru aferentă apelului declarat în cauză, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării, sub sancţiunea 
anulării cererii de apel în conformitate cu prevederile art.470 alin. 3 C.pr.civ. 

Pentru aceste motive, în numele legii, decide 
Anulează ca netimbrat apelul declarat de debitoarea Inpresta SRL Alba Iulia SRL împotriva încheierii nr. 11/CC/2017 
pronunţată de judecătorul sindic în dosar nr. 285/85/2015/a2 al Tribunalului Sibiu. 
Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 27.06.2017. 
Preşedinte,                                                                    Judecător,                                                                             Grefier, 
Marius Irimie                                                               Mircea Noşlăcan                    Simona Coman – concediu de odihnă 
                                                                                                                              Semnează, conform art.426 alin.4 NCPC, 
                                                                                                                                                                     Grefier şef secţie 
                                                                                                                                                                       Maria Kalanyoş 
 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GEFAR SRL, cod unic de înregistrare: 14457372 
România Tribunalul Timiş-secţia a II-a civila 
Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A 
Dosar nr. 2847/30/2017 
Termen: 16 noiembrie 2017 

Comunicare sentinţa civilă nr. 803 din 07.07.2017 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş 
Sediul: Timişoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiş 
Cod de identificare fiscală: 14942091 
D.G.R.F.P. Timişoara – prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe 
Lazăr nr. 9B, judeţul Timiş 
- Debitoare: 
S.C. GEFAR SRL, cu sediul în Dudeştii Vechi, CC 2150/2, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
Timiş sub nr. J35/210/2002, CUI 14457372 
- Lichidator judiciar provizoriu: 
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DRĂGULESCU CRISTINA, cu sediul în Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 
10A, et. 1, ap. 1, Biroul 2, judeţul Timiş, CUI 34022348, nr. înregistrare RFO I – 3398/09.01.2015; 
- Creditori: 
- COMUNA DUDEŞTII VECHI, cu sediul în Dudeştii Vechi nr. 255, judeţul Timiş, CIF 4483919; 
- CAPALBO FRANCESCO COSIMO, cu domiciliul în Italia, Corigliano Calabro, str. Francisco Pietro nr. 15, 
identificat cu CI nr. AT 2123223, eliberată de autorităţile italiene. 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 803 din 07.07.2017 pronunţată în dosarul nr.2847/30/2017 de Tribunalul 
Timiş, Secția a II-a Civila, privind pe debitoarea SC GEFAR SRL, cu sediul în Dudeştii Vechi, CC 2150/2, judeţul 
Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/210/2002, CUI 14457372. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                   Grefier, 
(semnătura şi ştampila)                                                                                                               Carmen Teodora Păunescu 

* 
Dosar nr. 2847/30/2017 
România Tribunalul Timiş 
Secţia a II-a Civila 

Sentinţa civilă nr. 803 
Şedinţa publică de la 07 iulie 2017 

Completul compus din: 
Judecător Sindic: Cristina Crăciun 
Grefier: Carmen Teodora Păunescu 

Pe rol judecarea cauzei privind administrarea procedurii de insolvenţă generală faţă de debitoarea SC GEFAR SRL, cu 
sediul în Dudeştii Vechi, CC 2150/2, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. 
J35/210/2002, CUI 14457372, reprezentată de administratorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ 
DRĂGULESCU CRISTINA, cu sediul în Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 10A, et. 1, ap. 1, Biroul 2, judeţul Timiş, CUI 
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34022348, nr. înregistrare RFO I – 3398/09.01.2015, în contradictoriu cu creditorii COMUNA DUDEŞTII VECHI, cu 
sediul în Dudeştii Vechi nr. 255, judeţul Timiş, CIF 4483919 şi CAPALBO FRANCESCO COSIMO, cu domiciliul în 
Italia, Corigliano Calabro, str. Francisco Pietro nr. 15, identificat cu CI nr. AT 2123223, eliberată de autorităţile italiene. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. 
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că la dosarul cauzei au fost depuse, prin 
Serviciul Registratură: 
cereri de creanţă care au fost verificate de administratorul judiciar şi înscrise în tabelul preliminar al creanţelor privind 
debitoarea la data de 12.06.2016 
la data de 06.06.2017, de către administratorul judiciar raport lunar, în care prezintă demersurile efectuate în prezenta 
procedură şi la care a ataşat înscrisuri în dovedirea susţinerilor sale; 
raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă; 
la data de 22.06.2017, procesul – verbal al adunării generale a creditorilor din data de 21.06.2017, ocazie cu care s-a 
luat act de situaţia debitoarei; atribuţiile comitetului creditorilor au fost preluate adunarea creditorilor, având în vedere 
numărul creditorilor înscrişi în tabelul de creanţe; a fost confirmat administratorul judiciar CABINET INDIVIDUAL 
DE INSOLVENŢĂ DRĂGULESCU CRISTINA şi a fost aprobat un onorariu fix pentru acesta în cuantum de 3.000 
lei/lună şi un onorariu de succes de 5% din valoarea sumelor recuperate / bunurilor valorificate, în ipoteza în care se vor 
recupera creanţe / se vor valorifica bunuri din averea debitoarei, calculate de la data deschiderii procedurii generale de 
insolvenţă şi până la închiderea procedurii generale de faliment şi, totodată a fost aprobată propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment, în procedura generală; 
la data de 04.07.2017, raport de activitate în care prezintă demersurile efectuate în prezenta procedură şi prin care 
solicită deschiderea procedurii falimentului în procedura generală şi, totodată a solicitat a se lua act că a fost confirmat 
în calitate de administrator judiciar şi i-a fost stabilit onorariul în adunarea generală a creditorilor din data de 
21.06.2017. A ataşat la raport înscrisuri în dovedirea susţinerilor sale, inclusiv tabelul definitiv al creanţelor. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii formulate de către debitoarea SC GEFAR SRL – prin administratorul judiciar CABINET INDIVIDUAL 
DE INSOLVENŢĂ DRĂGULESCU CRISTINA, de deschidere a procedurii generale a falimentului, retine 
următoarele: 
Prin raportul depus la dosar la data de 04.07.2017 administratorul judiciar a solicitat declanşarea falimentului în 
procedura generală şi continuarea procedurii, arătând că, în şedinţa adunării generale a creditorilor din data de 
21.06.2017, adunarea generală a creditorilor au aprobat propunerea administratorului judiciar de intrare a debitoarei în 
procedura generală a falimentului potrivit art. 92 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
Potrivit art. 145 alin 1 lit. D din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin 
încheiere, în condiţiile art.71, intrarea în faliment în următoarele cazuri: 
(1) Judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în condiţiile art. 71, intrarea în faliment în 
următoarele cazuri: 
D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în faliment, 
potrivit art. 92 alin. (5) sau art. 97 alin. (5); 
Având în vedere ca adunarea generală a creditorilor a aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, 
după caz, intrarea debitorului în faliment, potrivit art. 92 alin. (5) sau art. 97 alin. (5), văzând şi disp. art. 145 alin 1 lit. 
D Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa, va aproba raportul de activitate 
întocmit de administratorul judiciar şi va dispune deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva debitoarei. 
Ca o consecinţă a acestui fapt, în baza art. 145 alin 2 lit. a va dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului, 
precum şi celelalte masuri prevăzute de lege. 
Totodată, instanţa va lua act că în adunarea generală a creditorilor din data de 21.06.2017, a fost confirmat 
administratorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DRĂGULESCU CRISTINA şi a fost aprobat un 
onorariu fix pentru acesta în cuantum de 3.000 lei/lună şi un onorariu de succes de 5% din valoarea sumelor recuperate / 
bunurilor valorificate, în ipoteza în care se vor recupera creanţe / se vor valorifica bunuri din averea debitoarei, 
calculate de la data deschiderii procedurii generale de insolvenţă şi până la închiderea procedurii generale de faliment. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Ia act că în adunarea generală a creditorilor din data de 21.06.2017, a fost confirmat administratorul judiciar CABINET 
INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DRĂGULESCU CRISTINA şi a fost aprobat un onorariu fix pentru acesta în 
cuantum de 3.000 lei/lună şi un onorariu de succes de 5% din valoarea sumelor recuperate / bunurilor valorificate, în 
ipoteza în care se vor recupera creanţe / se vor valorifica bunuri din averea debitoarei, calculate de la data deschiderii 
procedurii generale de insolvenţă şi până la închiderea procedurii generale de faliment. 
Aprobă raportul administratorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DRĂGULESCU CRISTINA, 
cu sediul în Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 10A, et. 1, ap. 1, Biroul 2, judeţul Timiş, CUI 34022348, nr. înregistrare 
RFO I – 3398/09.01.2015, desemnat pentru debitoarea SC GEFAR SRL, cu sediul în Dudeştii Vechi, CC 2150/2, 
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/210/2002, CUI 14457372. 
În baza art. 145, alin. 1 pct. D din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa, 
dispune intrarea debitoarei SC GEFAR SRL, cu sediul în Dudeştii Vechi, CC 2150/2, judeţul Timiş, înregistrată la 
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Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/210/2002, CUI 14457372, în faliment, în procedura generală. 
În baza disp. art. 145 alin 2 lit. a din lege, dispune dizolvarea societăţii şi ridică dreptul de administrare al debitoarei. 
Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe practicianul în insolventa CABINET INDIVIDUAL DE 
INSOLVENŢĂ DRĂGULESCU CRISTINA, cu sediul în Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 10A, et. 1, ap. 1, Biroul 2, 
judeţul Timiş, CUI 34022348, nr. înregistrare RFO I – 3398/09.01.2015. 
Fixează pentru lichidator atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea insolvenţei. 
În temeiul art. 145 alin. 2 lit. f din Legea insolvenţei, 
Pune în vedere lichidatorului să procedeze la notificarea trecerii debitoarei în faliment şi fixează, în temeiul art. 146 
alin. 2 din Legea insolvenţei, următoarele termene: 
Termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la art. 146 alin 3 Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa, în vederea întocmirii tabelului suplimentar, la 
21.08.2017. 
Termenul de verificare a creanţelor prevăzute la art. 146 alin. 3 din lege, de întocmire şi publicare a tabelului 
suplimentar al acestora, la 20.09.2017. 
Termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. 
Termen de întocmire a tabelului definitiv consolidat al creanţelor, 20.10.2017. 
În temeiul art. 113 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment, debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Timiş, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Fixează următorul termen de judecată la data de 16.11.2017, sala 174, complet C1NS/MA, ora 9,00, în cunoştinţa 
părţilor, conform art. 42 alin. 8 din Legea 85/2014. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică din 07 Iulie 2017. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                        Grefier, 
Cristina Crăciun                                                                                                                         Carmen Teodora Păunescu 
Către O.R.C. Timiş pentru efectuarea menţiunilor şi realizarea procedurii de comunicare cu părţile, prin publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, conform art. 42 alin. 8 din Legea insolvenţei. 

 
* 
 
 
 
 
 

*   * 
I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 

 
 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 
 

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de 
document. 

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 
50%. 
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