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Nr
crt.

Nume

662

ZONGOR-RACZ ELISABETA

663

ZUBOR ANDOR

Adresa
MURES
Localitate TARGU MURES Strada STELELOR nr. 23 ap. 5 Judet
MURES
Localitate TARGU MURES Strada LIVEZENI nr. 39 ap. 4 Judet
MURES
*

Către
Tribunalul Specializat Mureș
Subscrisa SC MASIMO” S.R.L, cu sediul în Baia Mare, str. Ciocarliei, nr. 8M, judeţul Maramures, J24/779/2000, CUI
RO 13616445, reprezentata legal prin administrator SIMONA MAROSAN, cu sediul procesual ales la avocat, în Baia
Mare, B-dul Republicii nr. 1/23, județul Maramureș, prin avocat Ioan Blăjan, cu elementele de identificare și contact
din antet, abilitat cu împuternicirea atașată,
În contradictoriu cu SC ROMCAB SA, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, 540252, România,
J26/764/1995, având cod fiscal RO794193, în calitate de debitor,
În temeiul dispozițiilor art. 65, art. 70 alin. 1 și art. 145 alin. 1 lit. A, pct. C din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenție și de insolvență, formulăm alăturata
Cerere de intrare în faliment
Față de debitoare.
Solicităm să admiteți cererea, prin sentință, să constatați că debitoarea, aflată în procedură de reorganizare, are față de
noi creanțe certe lichide și exigibile în cuantum de 69.454,91 lei și nu își îndeplinește obligațiile asumate, desfășurând
activități ce aduc pierderi averii sale, sens în care, în perioada 01.03-09.10.2017, a acumulat obligații de plată față de
subscrisa societate, neonorate, în cuantumul arătat, zvorâte din înscrisuri necontestate de părți, pronunțând falimentul în
forma și condițiile prevăzute de art. 145-150 din lege.
Cerem judecarea în lipsă și obligarea la cheltuieli de judecată.
Motive
În fapt.
Am derulat și derulăm cu debitoarea raporturi contractuale de o perioadă îndelungată de timp, având o colaborare bună,
însă cu disfuncționalități în plată (anexă, fila 2 şi filele 7-84 ).
Așa se face că, la sfârșitul anului 2016 aceasta acumulase creanțe totale de 380.000 lei, certe, lichide și exigibile.
La 10.02.2017, debitoarea a formulat cerere de reorganizare potrivit art. 66 din lege, iar în 20.02.2017, prin încheierea
dată, instanța admis cererea, prin reprezentant legal, a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței, hotărând în
consecință și potrivit legii, în dosarele cu indicativul 50/1371/2017/a1 și următoarele (anexă filele 3-6).
În acel dosar, am formulat opoziție, care la 11 mai 2017 a fost respinsă ca neîntemeiată de către instanță (anexă, fila 6),
astfel că această creanță a urmat procedura prevăzută de lege.
În procedura deschisă, potrivit art. 123 din lege, raporturile contractuale ale debitoarei cu noi au fost confirmate și
continuate, sens în care, am executat pentru aceasta activități generatoare de venituri pentru societate, în perioada
arătată.
Portivit înscrisurilor anexate, debitoarea a acumulat datorii față de noi, în cuantumul din petit, fapt ce generează
desfășurarea activității prin pierdere adusă averii sale.
În condițiile date, noi am dobândit și deținem calitatea de:
• creditor indispensabil potrivit art. 5 pct. 23 din lege,
• creditor cu creanțe curente, potrivit art. 5 pct. 21 din lege, și
• creditor îndreptățit, potrivit art. 5 pct. 20 din lege sens în care, în condițiile realizării cerințelor prevăzute de art. 145
alin. 1 lit. c, suntem îndreptățiți să cerem față de debitoare, aflată în reorganizare, deschiderea procedurii falimentului,
în condițiile art. 145 și următoarele din lege.
De aceea, este evident că debitoarea, aflată în reorganizare, se află în situația de a nu îndeplini sarcini asumate prin
planul confirmat față de creditorii indispensabili, cerințele intrării în faliment fiind realizate, prin cauzarea de pierderi
averii în sensul neonorării obligațiilor certe, lichide și exigibile, care la rândul lor generează majorări, penalități etc.
Depundem prezenta în două exemplare, unul pentru instanță și unul pentru comunciare, la care anexăm înscrisuri
certificate pentru conformitate, numerotate de la 1 la 84.
Potrivit art. 14 alin 1 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, anexăm taxa în cuantum de 200 de lei
(anexă, fila 1)
Baia Mare, 03.11.2017
SC MASIMO SRL, creditoare,
prin
Avocat Ioan Blăjan
*

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

32

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 22188/23.11.2017

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

33

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 22188/23.11.2017

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

34

