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Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 19.01.2018. 
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 05.12.2017. 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 04.01.2018, ora 12, la sediul administratorului judiciar şi convoacă 
creditorii debitoarei. 
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 01.03.2018, sala 174, complet C1NS/MA, ora 9, sala 174, pentru 
când vor fi citate părţile. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul judiciar potrivit art. 99 din Legea 
85/2014. 
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar 
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. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Timiş. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26 Octombrie 2017. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
Cristina Crăciun                                                                                                                           Carmen Teodora Păunescu  
COMUNICAT 2 EXEMPLARE 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. 
 
2. Societatea KASDUM-GF  SRL, cod unic de înregistrare: 30953262 
Tribunalul Timis-sectia a II-a civila 
Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A 
Dosar nr. 6802/30/2017 
Termen: 01 martie 2018 

Comunicare sentinţa civilă nr. 1133/26.10.2017 
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. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, 
judeţul Timiş; 
- Debitoare: 
- S.C. KASDUM – GF SRL, cu sediul în Timişoara, Intrarea Lugojului nr. 15A, et. 1, judeţul Timiş, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2124/2015, CUI RO 30953262; 
- Administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă: 
- CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DOMIDE NICOLETA, cu sediul în Timişoara, str. Perlei nr. 15, bl. 
103, et. 1, ap. 6, judeţul Timiş, înregistrată la UNPIR sub RFO I – 4229, CIF 34018894; 
- Creditoare: 
- S.C. BHV INVEST ACCENT SRL, cu sediul social în Dumbrăviţa, DJ 691, Ferma 3, Hala 2, judeţul Timiş, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/904/2013, CUI RO 31459888; 
- S.C. TEHNIMARKET SRL, cu sediul social în Bacău, str. Arcadie Şeptilici nr. 1C, judeţul Bacău, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub nr. J04/543/2003, CIF RO 15440751. 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 1133/26.10.2017, pronunţată în dosarul nr.6802/30/2017 de Tribunalul 
Timiş, Secția a II-a Civila, privind pe debitoarea SC KASDUM – GF SRL, cu sediul în Timişoara, Intrarea Lugojului 
nr. 15A, et. 1, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2124/2015, CUI RO 
30953262. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Carmen Teodora Păunescu  
* 

România 
Tribunalul Timiş 
Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 6802/30/2017 

Sentinţă civilă nr. 1133 
Şedinţa publică din 26 octombrie 2017 

Instanţa constituită din: 
Judecător sindic: Cristina Crăciun 

Grefier: Carmen Teodora Păunescu  
Pe rol se află soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de creditoarele SC BHV INVEST ACCENT 
SRL, cu sediul social în Dumbrăviţa, DJ 691, Ferma 3, Hala 2, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului 

Administrator
Highlight
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Comerţului Timiş sub nr. J35/904/2013, CUI RO 31459888 şi SC TEHNIMARKET SRL, cu sediul social în Bacău, str. 
Arcadie Şeptilici nr. 1C, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub nr. J04/543/2003, CIF 
RO 15440751 împotriva debitoarei SC KASDUM – GF SRL, cu sediul în Timişoara, Intrarea Lugojului nr. 15A, et. 1, 
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2124/2015, CUI RO 30953262. 
La apelul nominal făcut în sentință publică au răspuns av. Bărbuţ Ion Doru, pentru creditoarea SC BHV INVEST 
ACCENT SRL, care depune la dosar împuternicire avocaţială şi dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 200 lei, 
av. Moisă Laurenţiu, pentru creditoarea SC TEHNIMARKET SRL, care depune la dosar împuternicire avocaţială şi 
reprezentantul debitoarei Răveanu Viorel, care depune împuternicire de reprezentare. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care; 
Reprezentantul debitoarei Răveanu Viorel, depune la dosar întâmpinare cu privire la cererile de deschidere a procedurii. 
Apărătorii creditoarelor arată că nu solicită termen pentru a observa întâmpinarea. 
Instanţa, ia act că debitoarea a depus la dosar întâmpinare. 
La interpelarea instanţei, părţile prezente arată că nu mai au cereri de formulat ori probe de administrat. 
Instanţa, apreciază cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul părţilor prezente. 
Apărătorii creditoarelor, având pe rând cuvântul, arată că prin întâmpinarea formulată debitoarea recunoaşte 
incapacitatea de plată şi solicită admiterea cererilor şi deschiderea procedurii insolvenţei privind debitoarea SC 
KASDUM – GF SRL şi desemnarea, în calitate de administrator judiciar, a practicianului în insolvenţă CABINET 
INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DOMIDE NICOLETA. 

Judecătorul sindic, 
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş la data de 03.08.2017, sub nr. 6802/30/2017 creditoarea SC BHV 
INVEST ACCENT SRL, cu sediul social în Dumbrăviţa, DJ 691, Ferma 3, Hala 2, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/904/2013, CUI RO 31459888, a formulat cerere prin care a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC KASDUM – GF SRL, cu sediul în Timişoara, Intrarea 
Lugojului nr. 15A, et. 1, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2124/2015, CUI 
RO 30953262, susţinând în esenţă că, între creditoare, în calitate de vânzător şi SC GF TRUCK – MAN 2012 SRL, în 
calitate de cumpărător, au existat relaţii comerciale, în baza cărora au fost emise un număr de 7 facturi fiscale în valoare 
totala de 368.110,04 lei, aşa cum sunt detaliate în fişa contabil, anexată şi, din această valoare, a achitat suma de 
259.113,60 lei, diferenţa rămasa neachitată fiind de 108.996,44 lei. 
In vederea achitării acestei diferențe de 108.996,44 lei, debitoarea a predat creditoarei biletul la ordin seria BRDE3AH 
nr. 0875672 emis de SC KASDUM – GF SRL, girat în favoarea SC GF TRUCK – MAN 2012 SRL, care la rândul său 
1-a girat în favoarea creditoarei, în valoare de 60.000 lei. 
Biletul a fost emis în data de 16.03.2017 cu scadenţa stabilită pentru data de 29.05.2017. 
La data scadenţei biletul a fost introdus în banca, însă a fost refuzat la plata din lipsă totală de disponibil, motiv pentru 
care a apreciat că este îndreptăţită a promova prezenta acţiune. 
Mai mult de atât, debitoarea SC KASDUM – GF SRL, figurează în FNIP (Fişierul naţional al incidentelor de plata) cu 
bilete la ordin refuzate la plata din lipsa de disponibil, care aveau scadenta în luna mai – iunie 2017, în valoare de 
1.250.360,61 lei, aşa cum rezulta din documentele pe care le-a ataşat la dosar. 
Referitor la îndeplinirea condiţiilor necesare în vederea deschiderii procedurii generale de insolvenţă, a susţinut că: 
Potrivit art. 70 din Legea 85/2014: 
,(1) Orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezentul titlu poate introduce o cerere de 
deschidere a procedurii împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă, în care va preciza: 
a) cuantumul şi temeiul creanţei; 
b) existenţa unui drept de preferinţă, constituit de către debitor sau instituit potrivit legii; 
c) existenţa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului; 
d) declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel 
puţin la nivel de principiu, modalitatea în care înţelege să participe la reorganizare. 
(2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire a cauzelor de preferinţă. De 
asemenea, creditorul va depune dovada codului unic de înregistrare al debitorului. 
(3) Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor şi cel al Judecării acestei cereri sunt formulate cereri de 
către alţi creditori împotriva aceluiaşi debitor, tribunalul, prin serviciul de registratură, va verifica, din oficiu, la data 
înregistrării, existenţa dosarului pe rol şi va înregistra cererea la dosarul existent. Judecătorul-sindic va stabili 
îndeplinirea condiţiilor referitoare la cuantumul minim al creanţelor, în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor 
creditorilor care au formulat cereri şi cu respectarea valorii-prag prevăzute de prezentul titlu, şi va comunica cererile 
debitorului. [...]" 
Iar potrivit art. 65 din Legea 85/2014: 
„ (I) Procedura începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor, de către unul sau mai mulţi creditori, ori 
de către persoanele sau instituţiile prevăzute expres de lege.[...r. 
Termenul de „creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei" este definit de art. 5 pct. 20 din Legea 
85/2014 ca şi „creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 
60 de zile. Prin creanţă certă, în sensul prezentei legi, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de 
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creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. Creditorii vor putea 
solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, 
suma datorată acestora va depăşi suma prevăzută la pct. 72;" 
Faţă de aceste dispoziţii legale, a susţinut că deţine împotriva debitoarei SC KASDUM – GF SRL, o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă mai veche de 60 de zile, în sensul instituit de art. 5 pct. 20 din Legea 85/2014, existând un titlu 
definitiv şi irevocabil care atesta acest lucru, obligaţia de plată a întregii sume fiind exigibilă începând cu data scadenta 
a biletului introdus în bancă. 
Starea de „insolvenţă" este definită de art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014 ca fiind „acea stare a patrimoniului debitorului 
care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile." 
Mai mult decât atât, textul de lege enunţat anterior defineşte două tipuri de insolvenţă şi anume: 
- insolvenţă prezumată: 
„insolvenţă debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadentă, nu a plătit datoria sa fată de 
creditor; prezumţia este relativă" (art. 5 pct. 29 lit. a) din Legea 85/2014); 
- insolvenţă iminentă: 
„insolvenţă este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadentă datoriile exigibile angajate, 
cu fondurile băneşti disponibile la data scadentei" 
Textul de lege enunţat anterior condiţionează starea de insolvenţă decât de lipsa disponibilităţilor băneşti, 
insolvabilitatea debitorului fiind lipsită de importantă juridică. 
Astfel, indiferent dacă există sau nu bunuri mobile sau imobile în averea debitorului, în ipoteza în care se dovedeşte că, 
la scadenţă, debitorul nu dispune sau nu va dispune de disponibilităţi băneşti în vederea achitării datoriilor către 
creditori, vor fi îndeplinite condiţiile instituite de Legea nr. 85/2014, în vederea demarării procedurii de insolvenţă. 
Totodată, a susţinut că se observă că societatea SC KASDUM – GF SRL nu deţine în averea sa disponibilităţi băneşti în 
vederea achitării datoriilor contractate, atât a datoriilor ajunse la scadenţă cu mai mult de 60 de zile în urmă, cât şi a 
datoriilor care vor ajunge la scadenţă. 
În cazul în care debitoarea deţine bunuri mobile şi imobile în patrimoniul său, acestea ar putea fi valorificate sau 
înstrăinate, iar cu sumele obţinute s-ar putea acoperi o parte din datoriile societăţii sau ar putea acoperi, chiar în 
întregime, aceste datorii, însă, aceste operaţiuni juridice (valorificarea bunurilor: închiriere, exploatare şi înstrăinarea 
acestora) trebuie făcute de către o persoană calificată şi abilitată în acest sens, pentru a evita prejudicierea intereselor 
creditorilor şi, implicit, ale debitorului şi anume un practician în insolvenţă. Precizează că, împotriva societăţii debitoare 
au fost declanşate şi alte litigii având ca obiect pretenţii, după cum rezultă din extrasele ataşate (anexa 2) pe care o 
depune la dosar, ceea ce constituie o prezumţie în plus a faptului că debitoarea se află în incapacitate de plată, 
nemaifiind în măsura să-şi achite datoriile restante. 
Referitor la valoarea prag, a susţinut că, în vederea formulării unei cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă de 
către debitor, art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 instituie cuantumul minim al creanţei şi anume 40.000 lei. 
Astfel, nivelul creanţelor datorate de către debitoarea SC KASDUM – GF SRL către creditoare este cu mult mai mare 
decât valoarea – prag de 40.000 lei prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, valoarea biletului la ordin fiind în 
sumă de 60.000 lei, valoare care trebuia să stingă parţial datoria SC GF TRUCK – MAN 2012 SRL faţă de creditoare. 
Cu privire la desemnarea administratorului judiciar provizoriu a susţinut că: 
Creditorul are posibilitatea de a solicita, prin intermediul cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă, numirea unui 
administrator judiciar provizoriu: 
"(1) Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentului capitol, sunt: [...] d) desemnarea motivată, după 
verificarea eventualelor incompatibilităţi, prin sentinţa de deschidere a procedurii, după caz, a administratorului judiciar 
provizoriu / lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de către creditorul care a depus cererea de deschidere a 
procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparţine acestuia. [...] " 
(art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea 85/2014) 
Pe baza studiului efectuat de creditoare şi pe baza recomandărilor obţinute de la diverşi colaboratori şi operatori 
economici cu care a desfăşurat raporturi comerciale, opinează la faptul că practicianul în insolvenţă CABINET 
INDIVIDUAL DE INSOLVENTĂ HODOSAN SORIN se bucură de o reputaţie profesională deosebită, având în 
portofoliu numeroase societăţi importante de pe teritoriul ţării, lichidate sau reorganizate, dată fiind seriozitatea şi 
profesionalismul cu care tratează fiecare dosar în parte, indiferent de onorariul stabilit şi de existenţa sau inexistenţa 
unor bunuri în patrimoniul societăţilor debitoare ale căror administrator / lichidatori sunt desemnaţi. 
Astfel, solicită instanţei de judecată numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în 
insolvenţă CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTĂ HODOSAN SORIN (conform ofertei de preluare a poziţiei). 
In concluzie pentru motivele arătate a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva SC KASDUM – 
GF SRL şi să se dispună înscrierea sa în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 60.000 lei. 
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 38, art. 66, art. 45 din Legea 85/2014 şi celelalte texte de lege enunţate 
anterior. 
Cererea a fost timbrată corespunzător cu suma de 200 lei, taxă de timbru. 
La data de 12.10.2017, creditoarea SC TEHNIMARKET SRL, cu sediul social în Bacău, str. Arcadie Şeptilici nr. 1C, 
judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub nr. J04/543/2003, CIF RO 15440751, a formulat 
cerere de deschidere a procedurii privind debitoarea SC KASDUM – GF SRL, cu sediul în Timişoara, Intrarea 
Lugojului nr. 15A, et. 1, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2124/2015, CUI 
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RO 30953262, susţinând în esenţă că, împotriva debitoarei deţine mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile în suma 
de 5.442.665,12 lei, care nu au fost achitate în mai mult de 60 de zile de la scadenţă reprezentând debit neachitat, în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei, iar întrucât există pe rol acest dosar la 
cererea creditorului SC BVH INVEST ACCENT SRL, consideră de cuviinţă să intervină în acest dosar conform literii 
şi spiritului Legii insolvenţei nr.85/2014, aducând la cunoştinţa creanţele sale şi situaţia debitoarei, solicitând admiterea 
cererii sale de intervenţie în cadrul acestui dosar, respectiv conexarea celor doua cereri. 
Totodată, a solicitat desemnarea ca administrator judiciar practicianul în insolvenţă CABINET INDIVIDUAL 
DOMIDE NICOLETA. 
A mai arătat că, suma de 5.442.665,12 lei datorată de debitorul SC KASDUM – GF SRL, provine din facturile 
Ff638/26.04.2017, Ff639/26.04.2017, Ff640/26.04.2017, Ff652/02.05.2017, Ff653/02.05.2017, Ff676/12.06.2017, 
Ff677/12.06.2017, Ff678/12.06.2017, Ff679/12.06.2017, Ff680/12.06.2017, Ff699/14.07.2017, Ff700/14.07.2017, 
Ff759/02.10.2017, Ff760/02.10.2017, Ff761/02.10.2017, Ff762/02.10.2017, aferente contractului de furnizare 
nr.1899/08.07.2015 şi a actelor adiţionale nr. 1/09.05.2016, nr. 2/26.08.2016 şi nr. 3/10.05.2017. 
Creanţa sa faţă de debitoarea SC KASDUM – GF SRL, în cuantum de 5.442.665,12 lei, întruneşte toate condiţiile 
prevăzute de legea 85/2014, fiind o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, stabilită prin documentele ataşate prezentei cereri. 
În concluzie, asolicitat admiterea cererii şi înscrierea creanţei sale în cuantum total de 5.442.665,12 lei în tabelul 
preliminar al creanţelor debitorului, astfel cum a fost precizat anterior. 
În drept, au fost invocate dispoziţiile Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
În dovedirea susţinerilor sale a solicitat încuviinţarea administrării probei cu înscrisuri, pe care le-a anexat prezentei 
cereri, respectiv: 
- copia Contractului de furnizare nr.1899/08.07.2015 şi actelor adiţionale nr. 1/09.05.2016, nr. 2/26.08.2016 şi nr. 
3/10.05.2017; 
- copie după facturile Ff638/26.04.2017, Ff639/26.04.2017, F.640/26.04.2017, F.652/02.05.2017, Ff653/02.05.2017, 
Ff676/12.06.2017, Ff677/12.06.2017, Ff678/12.06.2017, F.679/12.06.2017, Ff680/12.06.2017, Ff699/14.07.2017, 
F.700/14.07.2017, F.759/02.10.2017, Ff760/02.10.2017, Ff761/02.10.2017, Ff762/02.10.2017; 
- copie dupa confirmarea soldului. 
Cererea a fost timbrată corespunzător cu suma de 200 lei, taxă de timbru. 
La termenul de azi, debitoarea SC KASDUM – GF SRL, a formulat întâmpinare, prin care la aceasta data, societatea 
înregistrează dificultăţi în efectuarea plaţilor datorita următoarelor motive: 
- încasările nu reuşesc să ţină ritmul cu plăţile necesare desfăşurării activităţii, până în prezent societatea înregistrând 
peste 40 de incidente de plata. La această dată există titluri executorii pe cont în valoare de peste 1.5 mil.lei, fapt care 
face imposibilă derularea unor plaţi planificate anterior (numărul de incidente de plată va creşte); 
- întârzierile în realizarea contractelor pe care societatea le are în derulare cu SECOM SA şi Consiliul Judeţean 
Maramureş, datorate în exclusivitate beneficiarilor, fapt care a dus la creşterea foarte mare a cheltuielilor. KASDUM – 
GF SRL are în prezent revendicări pentru încasarea penalităţilor aferente acestor contracte, dar nu exista un termen cert 
în care se vor încasa, înţelege solicitările creditorilor, dar normalizarea fluxului de numerar al societăţii şi derularea mai 
departe a activităţii se poate realiza doar în condiţia înţelegerii acestei situaţii de către furnizori, în acceptarea de către ei 
a unui grafic de plaţi care să ţină cont de încasările reale pe care urmează să le realizeze KASDUM – GF SRL din 
contractele în derulare. 
Analizând înscrisurile anexate cererii, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, instanţa reţine următoarele: 
Art. 70 şi art. 72 din Legea nr. 85/2014 reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea creditorului 
pentru declanşarea procedurii insolvenţei, iar art. 5 pct. 20 din aceeaşi lege stabileşte faptul că prin creditor îndreptăţit 
să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se înţelege „creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este 
certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile”, valoarea-prag, respectiv cuantumul minim al creanţei fiind de 
40.000 lei, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014. 
Cât priveşte insuficienţa sau lipsa disponibilităţilor băneşti necesare pentru plata datoriilor exigibile, insolvenţa este 
prezumată de legiuitor dacă după 60 de zile de la scadentă, debitorul nu a plătit datoria faţă de creditor, conform art. 5 
pct. 29 din Legea nr. 85/2014. 
Prezumţia este una relativă, care poate fi răsturnată de debitor prin proba contrară, dovadă care însă în speţă nu s-a 
făcut, de vreme ce debitoarea nu a formulat nici întâmpinare, nici contestaţie, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 72 al. 3 
din aceeaşi lege. 
Din înscrisurile depuse de creditoare rezultă că acestea deţine o creanţă care depăşeşte valoarea-prag de 40.000 lei 
stabilită de dispoziţiile art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014. 
În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei, se vor dispune 
măsurile imediate prevăzute de lege şi va fi desemnat, la cererea creditorilor, în calitate de administrator judiciar provizoriu 
practicianul în insolvenţă CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DOMIDE NICOLETA, cu sediul în Timişoara, str. 
Perlei nr. 15, bl. 103, et. 1, ap. 6, judeţul Timiş, înregistrată la UNPIR sub RFO I – 4229, CIF 34018894. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererile formulate de creditoarele SC BHV INVEST ACCENT SRL, cu sediul social în Dumbrăviţa, DJ 691, 
Ferma 3, Hala 2, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/904/2013, CUI RO 
31459888 şi SC TEHNIMARKET SRL, cu sediul social în Bacău, str. Arcadie Şeptilici nr. 1C, judeţul Bacău, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub nr. J04/543/2003, CIF RO 15440751 împotriva debitoarei SC 
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KASDUM – GF SRL, cu sediul în Timişoara, Intrarea Lugojului nr. 15A, et. 1, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2124/2015, CUI RO 30953262. 
În temeiul art.72 alin. 1 din Legea 85/2014, 
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC KASDUM – GF SRL, cu sediul în 
Timişoara, Intrarea Lugojului nr. 15A, et. 1, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. 
J35/2124/2015, CUI RO 30953262. 
În temeiul art. 45 al .1 lit. d) şi art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile O.U.G. nr. 
86/2006, desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă CABINET INDIVIDUAL DE 
INSOLVENŢĂ DOMIDE NICOLETA, cu sediul în Timişoara, str. Perlei nr. 15, bl. 103, et. 1, ap. 6, judeţul Timiş, 
înregistrată la UNPIR sub RFO I – 4229, CIF 34018894, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, 
stabilind pentru acesta un onorariu provizoriu de 4.000 lei, a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în 
administrarea U.N.P.I.R. Timiş, în temeiul art. 39 al. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. 
Timiş în acest sens. 
În temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune notificarea de către administratorul 
judiciar a deschiderii procedurii debitoarei SC KASDUM – GF SRL, cu sediul în Timişoara, Intrarea Lugojului nr. 15A, 
et. 1, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2124/2015, CUI RO 30953262, 
creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, 
în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. 
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 la data de 15.11.2017. 
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă la data de 11.12.2017. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la data de 03.01.2018. 
Pune în vedere administratorului judiciar să trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă tabelul 
preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui. 
Debitoarea, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, 
ce vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel. 
Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 19.01.2018. 
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 05.12.2017. 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 04.01.2018, ora 12, la sediul administratorului judiciar şi convoacă 
creditorii debitoarei. 
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 01.03.2018, sala 174, complet C1NS/MA, ora 9, sala 174, pentru 
când vor fi citate părţile. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul judiciar potrivit art. 99 din Legea 
85/2014. 
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar 
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. 
Califică cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de SC BHV INVEST ACCENT SRL, cu sediul social 
în Dumbrăviţa, DJ 691, Ferma 3, Hala 2, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. 
J35/904/2013, CUI RO 31459888 şi SC TEHNIMARKET SRL, cu sediul social în Bacău, str. Arcadie Şeptilici nr. 1C, 
judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub nr. J04/543/2003, CIF RO 15440751, ca fiind 
cereri de creanţă care urmează să fie verificate de administratorul judiciar. 
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26 Octombrie 2017. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
Cristina Crăciun                                                                                                                           Carmen Teodora Păunescu  
COMUNICAT 2 EXEMPLARE 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. 
 
Județul Vâlcea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GYNDAR TRANSPORT S.R.L., cod unic de înregistrare: 25954920 

Comunicare tabel preliminar al creanţelor 
Nr.: 3858, data emiterii: 08.11.2017. 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3799/90/2017, Tribunal: Vâlcea, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: UCE 
NICOLETA LAURA. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Valcea, Scuarul Revolutiei nr. 1, Ramnicu Valcea, judeţul Valcea. 
3.Debitor: GYNDAR TRANSPORT SRL cu sediul social în str. Regele Ferdinand, nr. 79, Dragasani, judeţul Valcea, 
cod de identificare fiscală 25954920, număr de ordine în registrul comerţului J38/504/2012.  
4. Administrator judiciar: Expert Com SPRL cu sediul în Craiova, strada România Muncitoare, nr. 55, etaj 1, judeţul 

Administrator
Highlight




