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cu suma de 9.817.094,20 lei, sub condiţie suspensivă, sumă ce decurge din scrisorile de garanţie încheiate de către 
debitoare şi care urmează să se definitiveze în momentul producerii riscului asigurat. Faţă de considerentele expuse 
anterior, reţinând caracterul prescris al măsurii lichidatorului judiciar, instanţa va admite contestaţia formulată de către 
contestatoarea COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA şi va anula 
măsura lichidatorului judiciar de denunţare a tuturor poliţelor de asigurare/ scrisorilor de bună execuţie încheiate cu 
debitoarea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, deţinute de către contestatoarea CNAIR. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite contestaţia formulată de către contestatoarea COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A 
INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, cu sediul în sector 1, Bucureşti, Bd.Dinicu Golescu, nr. 38, în contradictoriu cu 
intimata RTZ & PARTNERS SPRL FILIALA BUCURESTI LICHIDATOR JUDICIAR AL FORTE ASIGURARI 
REASIGURARI SA, cu sediul în sector 3, Bucureşti, STR.WILHELM FILDERMAN, nr. 18, et. 3, ap. bir.9. Anulează 
măsura lichidatorului judiciar de denunţare a tuturor poliţelor de asigurare/ scrisorilor de bună execuţie încheiate cu 
debitoarea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, deţinute de către contestatoarea CNAIR. Cu drept de apel, în 
termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.05.2017. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Nedelea Roxana               Nedelcu Alexandra-Maria 
 
4. Societatea ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA, cod unic de înregistrare: 13763365 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila 
Str. Splaiul Independenţei nr 319L, 
Clădirea B, sector 6 
Dosar 11916/3/2016 

Comunicare  sentinţă civila nr 3461 
emisă la: ziua 10, luna 08, anul 2017 

Către, 
Smart Consulting SRL cu sediul ales – Bucureşti, sector 5, str. Dr.Staicovici, nr. 33-35 
Romconstruct Holding Grup SA - sector 3, Bucureşti, str.Mantuleasa, nr. 14 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 3461 din data de 31.05.2017 pronunţată în dosarul nr 11916/3/2016 de 
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila privind debitorul Romconstruct Holding Grup SA - sector 3, Bucureşti, 
str.Mantuleasa, nr. 14 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 11916/3/2016 

Încheiere 
Şedinţa publică de la 19.05.2017 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – judecător sindic — Nedelea Roxana 

Grefier — Frînculescu Iulia 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de către creditoarea Smart Consulting SRL cu sediul 
ales – Bucureşti, sector 5, str. Dr.Staicovici, nr. 33-35 în contradictoriu cu debitoarea Romconstruct Holding Grup SA - 
sector 3, Bucureşti, str.Mantuleasa, nr. 14. La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petenta Romconstruct 
Impex SRL prin avocat şi consilier juridic, creditorii SC Chris Art Maya prin avocat, FORESTER DESIGN prin avocat, 
SC NARELL INTEX SRL prin avocat, debitoarea Romconstruct Holding Grup SA prin consilier juridic. Procedura de 
citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că prin 
serviciul registratură s-au depus punct de vedere de către debitoarea ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA, cerere 
de deschidere a procedurii insolvenţei de către ROMCONSTRUCT IMPEX SRL şi cerere precizatoare creanţă de către 
SC ANACONDA 3DA SRL, după care 
Debitoarea ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA învederează instanţei că a depus punct de vedere cu privire la 
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei depusă de către ROMCONSTRUCT IMPEX SRL. Arată că recunoaşte 
existenţa stării de insolvenţă şi că sunt de acord cu deschiderea procedurii generale de insolvenţă în vederea 
reorganizării societăţii. Petenta ROMCONSTRUCT IMPEX SRL solicită deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
împotriva debitoarei ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA şi numirea în calitate de administrator judiciar pe SC 
PDA INSOLVENCY SPRL. Creditoarea NARELL INTEX SRL solicită instanţei să ia act de cererea formulată de către 
debitoarea ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA şi deschiderea procedurii insolvenţei. Arată că nu solicită 
numirea unui administrator judiciar. Creditoarea FORESTER DESIGN solicită instanţei numirea în calitate de 
administrator judiciar a unui practician în insolvenţă şi arată că va depune o cerere de desemnare a administratorului 
judiciar. 

Tribunalul, 
Având nevoie de timp pentru a delibera precum şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună note scrise, va amâna 

Administrator
Highlight
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pronunţarea, motiv pentru care 
Dispune: 

Amână pronunţarea la data de 26.05.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.05.2017 
Preşedinte,                 Grefier, 
Referat: 
După apelarea cauzei şi luarea măsurilor în dosar se prezintă creditoarea Smart Consulting SRL care ia în cunoştinţă de 
măsurile dispuse de către instanţă. 

* 
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 11916/3/2016 

Încheiere 
Şedinţa publică de la 26.05.2017 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – judecător sindic — Nedelea Roxana 

Grefier — Frînculescu Iulia 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de către creditoarea SMART CONSULTING SRL CU 
SEDIUL ALES – Bucureşti, sector 5, str. Dr.Staicovici, nr. 33-35 în contradictoriu cu debitoarea ROMCONSTRUCT 
HOLDING GRUP SA - sector 3, Bucureşti, str.Mantuleasa, nr. 14 

Instanţa, 
În aceeaşi compunere, având nevoie de timp pentru a delibera, 

Dispune: 
Amână pronunţarea la data de 31.05.2017. Pronunţată în şedinţa publică azi, de 26.05.2017 
Presedinte,                   Grefier, 

* 
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 11916/3/2016  

Sentinţa civilă nr. 3461 
Şedinţa publică de la 31.05.2017 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – judecător sindic — Nedelea Roxana 

Grefier — Frînculescu Iulia 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de către creditoarea SMART CONSULTING SRL CU 
SEDIUL ALES – Bucureşti, sector 5, str. Dr.Staicovici, nr. 33-35 în contradictoriu cu debitoarea ROMCONSTRUCT 
HOLDING GRUP SA - sector 3, Bucureşti, STR.MANTULEASA, nr. 14  
Dezbaterile pe fond au avut loc la data de 19.05.2017 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, când Tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera a amânat 
pronunţarea la data de 26.05.2017 şi apoi la 31.05.2017, când a pronunţat prezenta hotărâre. 

Tribunalul, 
Prin cererea înregistrată la data de 30.03.2016 pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă sub nr. 
11916/3/2016, creditorul SC SMART CONSULTING SRL a solicitat, în temeiul art. 70 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC 
ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA, care se află în stare de insolvenţă şi faţă de care deţine o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă în sumă de 169.188,67 lei, sumă formată din 153.808,67 lei reprezentând contravaloarea prestaţiilor 
efectuate conform contractului nr. 867/28.05.2015, şi 15.380 lei reprezentând penalităţi de întârziere conform art. 9 lit. 
a) din contractul nr. 867/28.05.2015.  În motivare, în fapt, a arătat că la data de 28.05.2015 s-a încheiat între părţi 
contractul de prestări de servicii nr. 867 având ca obiect executarea instalaţiilor de încălzire şi climatizare, inclusiv 
materiale şi echipamente la obiectivul Amenajare complexul muzeal Goleşti - reabilitarea, conservarea şi punerea în 
valoare", contract în baza căruia s-au livrat produsele, în urma cărora au fost emise facturi. Totodată creditorul a mai 
arătat, că în conformitate cu prevederile art. 9 din contract, debitoarea datorează penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi 
fără a depăşi 10% din valoarea plăţilor neefectuate, toate facturile având întârzieri la plată mai mari de 100 de zile de la 
data emiterii, corespunzătoare unui procent maxim de 10% din valoarea plaţilor neefectuate, iar datoriile exigibile la 
data prezentei cereri sunt în cuantum total de 169.188,67 lei sumă formată din 153.808,67 lei reprezentând 
contravaloarea prestaţiilor efectuate conform contractului nr. 867/28.05.2015 şi 15.380 lei reprezentând penalităţi de 
întârziere conform art. 9 lit. a) din contractul nr. 867/28.05.2015. În drept au fost invocate dispoziţiile art. 70 din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de 
timbru în cuantum de 200 lei ( fila nr. 6, vol. I). În temeiul art. 453 alin. 1 pct. 2 C. pr.civ. s-a solicitat obligarea 
debitorului la plata cheltuielilor de judecată. 
S-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă în temeiul art. 223 alin. 3 din C.pr.civ.  În susţinerea cererii, a depus la dosar 
înscrisuri, în copie. Conform art.72 alin.4 din Legea nr.85/2014, cererea creditorului a fost comunicată debitorului, 
acesta contestând starea de insolvenţă la data de 15.04.2016, aducând ca şi argument faptul, că presupusa creanţă nu 
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reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, din următoarele considerente, respectiv nu este certă deoarece 
documentele depuse de creditoare nu sunt întocmite conform prevederilor contractului de prestări servicii 
997/28.05.2015, echipamentele şi fişele tehnice ale echipamentelor nu corespund solicitărilor din caietul de sarcini, mai 
mult echipamentele au fost furnizate cu o întârziere de 96 de zile, iar montajul s-a efectuat parţial în luna ianuarie 2016, 
punând Consiliul Judeţean Argeş în situaţia pierderii Fondurilor Europene. Cu privire la exigibilitatea creanţei debitorul 
a susţinut că nu îndeplineşte această condiţie având în vedere, că nu sunt respectate condiţiile de plata a facturii aşa cum 
prevede contractul de prestări servicii nr. 997/28.05.2015, iar în ceea ce priveşte caracterul lichid, acesta nu este 
îndeplinit având în vedere, că nu au fost îndeplinite condiţiile de plată a facturii aşa cum prevede contractul de prestări 
servicii nr. 997/28.05.2015. La data de 13.06.2016 s-a depus la dosar de către SC ROMCONSTRUCT HOLDING 
GRUP SA în temeiul art. 61 alin. (1) C.proc.civ cerere de intervenţie accesorie ( filele nr. 99- 101, vol. II). În motivarea 
în fapt, contestatorul a învederat, că interesul său se justifică prin calitatea, de deţinătoare a 90 % din capitalul social şi 
din cota de participare la beneficii şi pierderi al SC Romconstruct Holding Grup SA  
Totodată a mai arătat, că aşa cum s-a menţionat şi prin contestația asupra stării de insolventă, SC Romconstruct Holding 
Grup SA nu se afla în stare de insolvenţă, având în vedere, că are de recuperat de la două dintre creditoare o creanţă în 
sumă de 1.973.004,70 lei, respectiv suma de 480.469,22 lei de la S.C Smalt Consulting SRL, conform facturii fiscale nr. 
168/08.04.2016, comunicata prin adresa nr. 525/08.04.2016 şi suma de 1.492.593,48 lei conform factură fiscală nr. 
183/24.05.2016, comunicată prin adresa nr. 859/25.05.2016, sume îndestulătoare acoperirii tuturor creanţelor. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: 
Cu privire la cererea de intervenţie accesorie formulată de către ROMCONSTRUCT IMPEX SRL, f. 99 vol. 2, instanţa, 
analizând admisibilitatea sa în principiu, constată că petenta a solicitat respingerea cererilor de deschidere a procedurii 
formulate de către creditori, motivând că debitoarea nu este în insolvenţă, pentru ca ulterior, la data de 16.05.2017 
creditoarea ROMCONSTRUCT IMPEX SRL să solicite deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, f. 15 
vol.6 dosar. În consecinţă, instanţa apreciind că petenta nu justifică niciun interes în formularea cererii de intervenţie 
accesorie, va respinge cererea formulată de către aceasta ca inadmisibilă. Pe fondul cauzei, 
La data de 28.05.2015 s-a încheiat între debitoarea ROMCONSTRUCT HOLDING SA în calitate de antreprenor 
general şi creditoarea SMART CONSULTING SRL în calitate de prestator contractul de prestări de servicii nr. 867 
având ca obiect executarea instalaţiilor de încălzire şi climatizare, inclusiv materiale şi echipamente la obiectivul 
Amenajare complexul muzeal Goleşti - reabilitarea, conservarea şi punerea în valoare", contract în baza căruia s-au 
livrat produsele, în urma cărora au fost emise facturile fiscale nr. 1001573/26.11.2015 în valoare de 153.601,78 lei şi nr. 
1001598/22.12.2015 în valoare de 13.698,88 lei. Totodată în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a din contract, 
creditoarea a calculat penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi fără a depăşi 10% din valoarea plăţilor neefectuate, în 
cuantum total de 15.380 lei. Creanţa creditoarei este certă întrucât existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi contractul 
nr. 867/28.05.2015 în baza căruia au fost emise facturile fiscale nr. 1001573/26.11.2015 şi nr. 1001598/22.12.2015. 
Totodată, instanţa reţine că deşi debitoarea prin întâmpinare a invocat faptul că reclamanta creditoare nu a executat 
corespunzător obligaţiile asumate, aceasta nu a contestat în termenul prevăzut de art. 5.2 din contract (7 zile lucrătoare 
de la data predării ) facturile fiscale, acceptând în mod implicit că serviciile prestate au corespuns prevederilor 
contractuale. La data de 13.10.2016, creditoarea SMART CONSULTING SRL şi-a modificat câtimea pretenţiilor la 
suma de 618.646,67 lei, f. 55 vol. 4, având în vedere neîndeplinirea obligaţiilor de către debitoare asumate prin 
contractul de tranzacţie autentificat sub nr. 1096/10.05.2016 de către SPN Puşoiu Iuliana şi Miclescu Bogdan-
Constantin. La data de 20.10.2016, creditoarea SMART CONSULTING SRL şi-a modificat câtimea pretenţiilor la 
suma de 764.824,79 lei, f. 134 vol. 4, având în vedere neîndeplinirea obligaţiilor de către debitoare. 
La data de 7.12.2016, creditoarea SMART CONSULTING SRL şi-a modificat câtimea pretenţiilor la suma de 
664.989,43 lei, f. 53 vol. 5. La data de 18.05.2017, debitoarea a depus la dosar o cerere, f. 36 vol. 8, prin care a arătat că 
recunoaşte existenţa stării de insolvenţă şi că este de acord cu deschiderea împotriva sa a procedurii insolvenţei în formă 
generală. Potrivit art. 70 alin.1 în ref. la art. 5 alin. 1 pct. 20 şi pct. 72 din Legea 85/2014 orice creditor îndreptăţit să 
solicite deschiderea procedurii împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă, a cărui creanţă, de cel puţin 40.000 lei, 
este certă, lichidă şi exigibilă, poate introduce la tribunal o cerere introductivă, la care va anexa documentele 
justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii. Încetarea de plăţi faţă de creditorul care a formulat 
cererea introductivă se prezintă ca o prezumţie legală, ce poate fi răsturnată doar de debitorul care face dovada ca are 
sume de bani disponibile în patrimoniu, ceea ce nu s-a probat în speţă. Creanţa este certă, fiind constatată prin 
înscrisurile de la dosar, este lichidă, câtimea ei fiind determinată prin însuşi actul de creanţă, este exigibilă, deoarece 
termenul de plată a expirat, iar pentru plata acesteia creditorul poate obţine intervenţia coercitivă a forţei publice şi are 
un cuantum superior valorii prag de 40.000 lei prevăzută la art.5 alin. 1 pct.72 din lege. Neplata la scadenţă a creanţei 
este efectul incapacităţii debitoarei de a plăti datoria cu fondurile băneşti disponibile, cerinţa de încetare a plăţilor de 
către debitoare fiind îndeplinita deoarece durează de cel puţin 60 de zile. Pentru aceste considerente, fiind îndeplinite 
dispoziţiile temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
văzând şi dispoziţiile art.662 C. pr.civ., art.1169 C.civ., instanţa va respinge contestaţia debitoarei ROMCONSTRUCT 
HOLDING GRUP SA ca neîntemeiată, iar cererea creditorului SMART CONSULTING SRL va fi admisă. În temeiul 
art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 va deschide procedura generală împotriva debitorului ROMCONSTRUCT 
HOLDING GRUP SA. În temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, în cazul 
în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să-şi manifeste 
intenţia de reorganizare, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi 
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conduce activitatea, de a-şi administrat bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea 
integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. Va da 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, 
obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. 
Va 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. Va fixa 
următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii 
debitorului – 17.07.2017; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 7.08.2017; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 1.09.2017; 
d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 11.08.2017. Faţă de cererea creditorului, va desemna 
administrator judiciar AA TOTAL INSOLVENCY SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 
85/2014, cu exercitarea atribuţiilor de supraveghere a activităţii debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 şi art. 87 din 
Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi cu o remuneraţie lunara provizorie de 
3000 lei exclusiv TVA din averea debitorului. Va pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor 
privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Va fixa termenele limită iar în temeiul 
art. 100 din Legea nr.85/2014, va dispune ca administratorul judiciar să notifice în condiţiile prevăzute de art. 100, 
deschiderea procedurii generale împotriva debitorului şi ridicarea dreptului de administrare, tuturor creditorilor 
menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la 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. Va 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. 
Având în vedere că în urma analizei cererii creditoarei SMART CONSULTING SRL s-a constat că aceasta îndeplineşte 
condiţiile necesare pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, instanţa apreciază că nu se mai 
impune verificarea celorlalte cereri de deschidere a procedurii depuse în prezentul dosar, urmând ca această analiză să 
fie realizată de către administratorul judiciar. În consecință, instanţa va califica cererile creditorilor HANNOVER 
ENGINEERING SRL, NARELL INTEX SRL, CHRIS ART MAYA SRL, HANNOVER ENGINEERING SRL, 
ANACONDA 3DA SRL, EURO CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL, FORESTER DESIGN SRL, LASCU 
DOREL VICTOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA, ROMCONSTRUCT IMPEX SRL, ROM GROUP SRL ca 
fiind declaraţii de creanţă. Pentru continuarea procedurii va fixa termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 
6.10.2017. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge cererea de intervenţie formulată de către creditoarea ROMCONSTRUCT IMPEX SRL ca inadmisibilă. 
Respinge contestaţia debitoarei ca neîntemeiată. Admite cererea creditoarei SMART CONSULTING SRL. În temeiul 
art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura 
generală împotriva debitorului ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA, - sector 3, Bucureşti, STR.MANTULEASA, 
nr. 14 CUI 13763365, J40/2639/2001. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţarea prezentei 
hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi 
art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în 
dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care 
conducerea integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. 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, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care 
operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. 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.  Fixează următoarele termene limită:  
a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 17.07.2017; 
b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar de creanţe – 7.08.2017;  
c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 1.09.2017;  
d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 11.08.2017. 
Numeşte administrator judiciar provizoriu, DIN LISTA OFERTELOR DEPUSE LA DOSAR, practicianul în insolvenţă 
AA TOTAL INSOLVENCY SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu 
exercitarea atribuţiilor de supraveghere a activităţii debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 şi art. 87 din Legea nr. 
85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi cu o remuneraţie lunara provizorie de 3000 lei 
exclusiv TVA din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul 
judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului şi 
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ridicarea dreptului de administrare, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 
raportat la 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 administratorului 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. Califică 
cererile creditorilor HANNOVER ENGINEERING SRL, NARELL INTEX SRL, CHRIS ART MAYA SRL, 
HANNOVER ENGINEERING SRL, ANACONDA 3DA SRL, EURO CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL, 
FORESTER DESIGN SRL, LASCU DOREL VICTOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA, ROMCONSTRUCT 
IMPEX SRL, ROM GROUP SRL ca fiind declaraţii de creanţă. 
Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 6.10.2017. 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. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.05.2017. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Nedelea Roxana                 Frînculescu Iulia 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea YUUP COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 32304636 
Huian Radu Cabinet Individual de Insolvență cu sediul în Iași, Bdul T. Vladimirescu nr.93, bl.93, sc.A, parter, Atestat 
UNPIR nr.1B2930, CIF 19877709, reprezentată de practician în insolvență/av. Huian Radu, vă comunicăm: 

Notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței 
Nr. 130/2504/23.08.2017 

1. Date privind dosarul: Număr 5774/99/2017 (317/2017) Tribunalul Iași-Secţia II Civilă-Faliment 
2.Arhiva/registratura instanţei: Municipiul Iaşi, strada Elena Doamna, nr.1A, jud Iași. 
3.Debitor: Yuup Company SRL, CUI 32304636, număr de înregistrare în registru J22/1681/2013, cu sediul social în 
Iași, Calea Chișinăului, nr.29, C42/4, parter parțial, jud. Iași. 
4. Administrator judiciar: Huian Radu cabinet individual de insolvenţă Iaşi; C.I.F. 19877709; sediu: Iaşi, Bdul T. 
Vladimirescu nr.93, bl.93, sc.A, parter; Tel/Fax: 0332/435130; e-mail: office@avhuian.com, pagina de web: 
www.avhuian.com; nume şi prenume reprezentant administrator judiciar Huian Radu;  
5. Subscrisa: Huian Radu cabinet individual de insolvenţă Iaşi, în calitate de administrator judiciar al Yuup Company 
SRL conform încheierii civile nr.178/CC din 09.08.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi-Secţia II Civilă-Faliment în 
dosarul nr.5774/99/2017 (317/2017), în temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin. (1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67 alin. (1) din acelaşi act 
normativ notifică: 
6. Deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului Yuup Company SRL conform încheierii civile nr.178/CC 
din 09.08.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi-Secţia II Civilă-Faliment în dosarul nr.5774/99/2017 (317/2017). 
6.1. Debitorul Yuup Company SRL are obligaţia ca până la data de 21.08.2017 să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
6.2. Creditorii debitorului Yuup Company SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 25.09.2017.  
În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea 
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat, atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele 
deţinute împotriva debitorului.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.10.2017. Termenul pentru verificarea 
definitivării tabelului de creanțe este 10.11.2017.  
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că, Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 23.10.2017 ora 12.00 
la sediul administratorului judiciar din Iaşi, Bdul T. Vladimirescu nr.93, bl.93, sc.A, parter, județul Iași, având ca ordine 
de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea președintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului 
judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia. 
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași pentru 
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