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- cel puţin două categorii au votat în favoarea planului, situaţie regăsită în cauză deoarece au votat în favoarea planului 
două din cele trei categoriile de creanţe;  
- una dintre categoriile defavorizate să accepte planul: în cauză, cele trei categorii au un tratament egal, adică 
defavorabil, urmând să se achite sumele în procent de 100%, dar eşalonat pe o perioadă mai mare de 30zile- astfel, 
creanţele sunt defavorizate deoarece ele nu se achită conform art. 139 al.1 lit.E în termen de 30zile de la confirmarea 
planului de reorganizare; 
- cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul: situaţie regăsită în cauză deoarece valoarea totală 
a creanţelor care au votat planul a fost de 51,15% din totalul de creanţe. 
Totodată toate creanţele primesc conform art. 139 al.2 din legea 85/2014 un tratament corect şi echitabil fiind 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi 
primit în cazul falimentului (toate creanţele sunt propuse a fi acoperite 100%); 
b) nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei sale 
(situaţie care rezultă cu claritate din precizările de la pagina 20 din plan –f.171 vol.III ds. fond); 
c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanţe cu rang inferior categoriei 
defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primeşte mai mult decât ar 
primi în cazul falimentului (creanţele chirografare care au respins planul sunt ultimele în ierarhia prevăzută la art. 138 
alin. (3) din legea insolvenţei); 
d) planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii distincte, cu excepţia rangului diferit 
al celor beneficiare ale unor cauze de preferinţă, precum şi în cazul în care deţinătorul unei creanţe consimte la un 
tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa (situaţie care rezultă cu claritate din precizările de la pagina 20 din plan 
–f.171 vol.III ds. fond). 
Faţă de toate aceste considerente, instanţa în baza art. 45 al.1 lit.k din legea 85/2014, va admite cererea debitoarea SC 
Megarid SRL prin administratorul judiciar CII Tudor Mihaela şi va confirma planul de reorganizare pe 3 ani începând 
cu data pronunţării prezentei hotărâri, acordând termen administrativ de control la data de 19.02.2018.  

Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte: 
Admite cererea debitoarei SC Megarid SRL prin administratorul judiciar CII Tudor Mihaela cu sediul în Galaţi, str. 
N.Bălcescu nr.42, jud.Galaţi şi în consecinţă: 
-Confirmă planul de reorganizare a debitoarei SC Megarid SRL cu sediul în Glaţi, str. Arad nr.1, cam.2, bl.PS12, sc.3, 
ap.58, jud. Galaţi, pe o perioadă de 3 ani începând cu data pronunţării prezentei hotărâri. Acordă termen administrativ 
de control la data de 19.02.2018. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la 
Tribunalul Galaţi sub sancţiunea nulităţii. Pronunţarea hotărârii s-a făcut la data de 13.11.2017 prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
Judecător sindic,                Grefier, 
Diana-Mihaela Oancea           Valerica Bălţătescu 
 
2. Societatea SIMETEX SRL, cod unic de înregistrare: 10440343 
Romania, Tribunalul Galaţi, Secţia a II a Civilă 
Str. Brăilei nr.153 
Dosar nr.4315/121/2017 
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 2949 

Comunicare incheiere nr. 351 din 13.11.2017 dosar nr. 4315/121/2017 
emisă la: ziua 13, luna Noiembrie, anul 2017 

Către,  
- SC Simetex SRL cu sediul în Galaţi, str. Armata Poporului nr.81(cam.2), jud.Galaţi, 
- Salina 2000 SPRL- Galaţi, str. Reg.11 Siret nr.50, bl.G.1, ap.45, jud.Galaţi 
Se comunică, alăturat, copia Incheierii nr.351 din 13.11.2017, pronunţată în dosarul nr.4315/121/2017 de Tribunalul 
Galaţi privind debitoarea SC Simetex SRL, având nr.de înregistrare la ORC, J17/374/1998.- 
Parafa preşedintelui instanţei,            Grefier, 

* 
România, Tribunalul Galaţi, Secţia a-II-a Civilă 
Dosar nr. 4315/121/2017 

Încheierea nr. 351 
Şedinţa din camera de consiliu din 13.11.2017 

Judecător sindic – Diana-Mihaela Oancea 
Grefier –Valerica Balţătaescu 

La ordine fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă formulată de debitoarea 
SC.Simetex SRL cu sediul în Galaţi, str. Armata Poporului nr.81(cam.2), jud.Galaţi, în baza Legii 85/2014. S-a făcut 
referatul cauzei, arătându-se că cererea este legal timbrată şi că aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 66 şi 
următoarele din Legea 85/2014 şi că s-au depus la dosar oferte de lichidare, după care; 

Judecătorul sindic, 
Prin cererea înregistrată sub nr. 4315/121/2017 debitoarea SC Simetex SRL Galaţi a solicitat deschiderea procedurii 
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generale, conform Legii 85/2014. În fapt, a arătat că societatea desfăşoară activităţi de prestări servicii în domeniul 
construcţiilor şi comercializarea materialelor şi echipamentelor de protecţia muncii, pe bază de contracte şi comenzi 
încheiate cu beneficiari persoane juridice. 
 In prezent societatea întâmpină dificultăţi financiare, volumul activităţilor economice reducându-se în mod considerabil 
ca urmare a blocării operaţiunilor prin conturile bancare în baza titlurilor executorii emise de ANAD prin care au fost 
stabilite suplimentar obligaţii fiscale. Activitatea societăţii s-a încheiat la finele lunii septembrie 2017 cu pierdere, iar 
lipsa disponibilităţilor băneşti a condus la imposibilitatea achitării la termen a obligaţiilor certe, lichide şi exigibile fată 
de creditorii societăţii. La data formulării cererii valoarea datoriilor exigibile sunt de 8.260.215,84lei. Aceasta a 
exprimat intenţia să-şi redreseze activitatea pe baza unui plan de reorganizare ce urmează a fi întocmit în conformitate 
cu disp.art.132 şi următoarele din Legea nr.85/2014. Faţă de criza profundă de lichidităţi debitoarea se consideră în stare 
de insolvenţă, solicitând deschiderea procedurii generale de insolvenţă. In drept a invocat disp.art.65 şi următoarele din 
Legea nr.85/2014. Analizând şi coroborând ansamblul probator administrat în cauză, judecătorul sindic reţine 
următoarele: 
Potrivit art. 66 din Legea 85/2014, în vigoare la momentul formulării cererii de deschidere a procedurii de către 
debitoare, „(1) debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus 
dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. (2) va putea să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă 
este iminentă”, iar art. 5 pct. 29 din lege defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se 
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile: a). 
insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă 
de creditor; b). insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile 
exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. În speţă, debitoarea a făcut dovada că nu dispune 
de fondurile băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, datorii neachitate după mai mult de 60 
de zile de la scadenţă.  
Din înscrisurile depuse de debitoare la dosar rezultă că în ultimul an cheltuielile au fost mai mari decât veniturile, astfel 
că societatea nu a realizat profit, înregistrând pierderi. Societatea are datorii în cuantum de 8.260.215,84 lei. Constatând 
că debitoarea a solicitat să fie supusă procedurii generale de insolvenţă,  
Constatând că debitoarea se află în încetare de plăţi. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile disp.art.65-69 din Legea 
nr.85/2014, instanţa urmează să admită cererea debitoarei. In temeiul disp.art.71 al.1 din lege va constata că aceasta este 
în încetare de plăţi şi va deschide procedura generală de insolvenţă a debitoarei. În conformitate cu disp. art.45 lit.d din 
Legea nr.85/2014 va desemna administrator judiciar provizoriu pe Salina 2000 SPRL care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 din lege, cu o remuneraţie de 1.000 lei pe lună din averea debitoarei ţi 5% onorariu de succes pe 
baza unui raport de activitate. În temeiul disp. art. 100 din Legea nr.85/2014 va dispune notificarea deschiderii 
procedurii asociaților, acționarilor, creditorilor menționați în lista depusă de debitor, organului fiscal şi ORC de pe lângă 
Tribunalul Galați prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării mențiunii, precum şi tuturor băncilor 
la care debitorul are deschise conturi. Urmează a se fixa termenele prev. de art. 100 din lege. În conformitate cu art.76 
din legea nr.85/2014 va dispune comunicarea prezentei hotărâri instanței în a cărei jurisdicție se afla sediul debitorului –
Judecătoria Galaţi . 

Pentru aceste motive în numele legii dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC Simetex SRL cu sediul în Galaţi, str. Armata Poporului nr.81 (cam.2), 
jud.Galaţi, privind deschiderea procedurii de insolvenţă şi în consecinţă: 
În temeiul disp. art.71 alin. 1 din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva 
debitoarei SC Simetex SRL cu sediul în Galaţi, str. Armata Poporului nr.81 (cam.2), jud. Galaţi. În temeiul disp.art. 45 
lit.d din Legea nr.85/2014 desemnează administrator judiciar provizoriu pe Salina 2000 SPRL. Stabileşte în sarcina 
administratorului judiciar atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014 şi fixează o remunerație de 1000 lei /luna 
din averea debitoarei şi 5 % onorariu de succes, pe baza unui raport de activitate. În temeiul disp.art.97 al.1 din Legea 
nr.85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună un raport amănunțit asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvenţă, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, în 
termen de 40 de zile de la data desemnării. În temeiul disp.art.100 din Legea nr.85/2014 dispune notificarea deschiderii 
procedurii asociaților, acționarilor, creditorilor menționați în lista depusă de debitor şi ORC de pe lângă Tribunalul 
Galați prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării mențiunii, precum şi tuturor băncilor la care 
debitorul are deschise conturi.  
Fixează termen limită pentru înregistrarea de către creditori a opozițiilor la sentința de deschidere – 10 zile de la 
primirea notificării. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii 
debitorului la data de 27.12.2017. Fixează termen de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar la data de 15.01.2018. Fixează termen limită pentru definitivarea 
tabelului de creanţe la data de 08.02.2018. Fixează termen pentru adunarea creditorilor la data de 19.01.2018 ora 14 la 
sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termen administrativ de control pentru 
verificarea stadiului procedurii la data de 19.02.2018. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen 
de 2 zile de la notificarea procedurii, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, iar în caz de 
neîndeplinire a atribuţiei contul va fi deschis de către administratorul judiciar. În temeiul disp.art.76 din legea 
nr.85/2014 dispune comunicarea prezentei hotărâri instanței în a cărei jurisdicție se afla sediul debitorului –Judecătoria 
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Galaţi. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Galați sub sancțiunea 
nulității. 
Pronunţată în şedinţa publică din 13.11.2017. 
Judecător sindic,                   Grefier, 
Diana-Mihaela Oancea            Valerica Bălţătescu 
 
Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GENERAL ADIRIS SRL, cod unic de înregistrare: 22482660 

Anunţ privind hotărârea adunării creditorilor din 17.11.2017 
Nr. 10.222 din 20.11.2017 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3452/97/2017, Tribunal Hunedoara, Secţia a IIa Civila şi de Contencios 
Administrativ, și Fiscal, Judecător sindic: Sabău Dorina.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul 
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 800–1000, 1200–1400.  

3.1. Debitor: General Adiris SRL cod de identificare fiscală 22482660 cu sediul social în Călan, str. L. Blaga, bl. E, sc. 
A, et. 2, ap. 6, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/1404/2007.  
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.  
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Lucaciu Lavinia Lucia, cod de identificare fiscală nr. 31346099, 
cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 120, jud. Hunedoara, număr de înregistrare în RFO 1B3471/2013, tel/fax: 
0254/262.104; mobil: 0745.068.763;  
5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Lucaciu Lavinia Lucia, în calitate de lichidator judiciar al General Adiris 
SRL, conform încheierii nr. 114/F/CC/2017 din data de 20.09.2017, pronunţată de Tribunalul Tribunal Hunedoara, 
Secţia a IIa Civila şi de Contencios Administrativ, și Fiscal în dosarul nr. 3452/97/2017 în temeiul art. 42 alin. (1) din 
Legea 85/2014 comunică Hotărârea adunării creditorilor din data de 17.11.2017, astfel întocmită, în anexă, în număr de 
1 filă.  
6. Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor 
de insolvenţă.  

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Lucaciu Lavinia Lucia 
 

Hotărârea adunării creditorilor din 17.11.2017 
Nr.10.223 din 20.11.2017 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3452/97/2017, Tribunal Hunedoara, Secţia a IIa Civila şi de Contencios 
Administrativ, și Fiscal, Judecător sindic: Sabău Dorina.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul 
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 800–1000, 1200–1400.  
3.1. Debitor: General Adiris SRL cod de identificare fiscală 22482660 cu sediul social în Călan, str. L. Blaga, bl. E, sc. 
A, et. 2, ap. 6, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/1404/2007.  
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.  
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Lucaciu Lavinia Lucia, cod de identificare fiscală nr. 31346099, 
cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 120, jud. Hunedoara, număr de înregistrare în RFO 1B3471/2013, tel/fax: 
0254/262.104; mobil: 0745.068.763;  
În cadrul ședinței AGC care a avut loc în data de 17.11.2017 s-a adoptat prezenta hotarâre 
1. A fost confirmat lichidatorul judiciar CII Lucaciu Lavinia cu o retribuție în sumă de 3.000 lei.  

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Lucaciu Lavinia Lucia 
 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LACTIS BĂLĂCEANA SRL, cod unic de înregistrare: 25654795 

Depunere tabel definitiv consolidat actualizat 
al creanţelor întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată a falimentului  

privind debitoarea SC Lactis Bălăceana SRL, societate ÎN faliment/ in bankruptcy/ en faillite” 
Nr. 2336/16.11.2017 

1. Date privind dosarul: 93/99/2016 (nr.în format vechi 15/2016), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ, Judecător-sindic – Dan Artenie.  
2. Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna, nr.1A, număr de telefon 0232/260.600, număr de fax 
0332/435.501, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 8-16. 
3. Debitoare: SC Lactis Bălăceana SRL, C.U.I. 25654795, nr.înregistrare la O.R.C. J22/1077/2009, cu sediul în sat 
Valea Adâncă, comuna Miroslava, jud. Iași. 
4. Lichidator judiciar: Anova Insolvency I.P.U.R.L., cu sediul social în municipiul Iaşi, str. Aleea Valea Adâncă, nr.32, 
jud. Iaşi, nr.înregistrare RFO II – 0799, atestat UNPIR nr.2A0799, CIF 34265479, telefon: 0748/216.992, fax: 
0332/803.799, e-mail: office@anovainsolvency.ro, nume şi prenume asociat coordonator: Cristian Anca Liana. 
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