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tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării
de insolvenţă, iar potrivit art. 71 alin. 1 din aceeaşi lege, dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute de
art. 66, judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută
conform art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată, judecătorul va pronunţa o
încheiere de deschidere a procedurii simplificate.
În conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 potrivit cu care judecătorul-sindic va desemna
lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de către debitor, dacă
cererea îi aparţine şi constatând că nici prin cererea de deschidere a procedurii şi nici până la termenul de astăzi nu a
făcut nicio propunere în acest sens, va numi ca lichidator judiciar provizoriu pe Relco Active SPRL prin ec. Ţichil
Marcel.
Aceste condiţii fiind îndeplinite, se va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei debitoarei.
Pentru aceste considerente, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Şoru SRL cu sediul în Comuna Roşia, sat Daia, nr. 208, judeţul Sibiu şi, în
consecinţă:
În temeiul art. 71 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă asupra debitoarei SC Şoru SRL cu sediul în Comuna Roşia,
sat Daia, nr. 208, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.
J32/232/2009, CUI RO 25249997.
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe Relco Active SPRL prin ec. Ţichil Marcel, cu sediul în Sibiu, str. Revoluţiei,
nr. 17, judeţul Sibiu, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58, 59 (raport cu privire la stadiul continuării
procedurii la fiecare 120 de zile) 92 şi 97 din lege, cu o retribuţie lunară de 1.000 lei. Pune în vedere lichidatorului
judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100 din Legea privind procedura de insolvenţă.
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei SC Şoru SRL, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în
temeiul art. 99 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise
conturi. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 05 Februarie 2018. Fixează termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 15 Februarie 2018.
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 15 Martie 2018. Fixează data şedinţei
adunării creditorilor la data de 21 Februarie 2018 ora 11 şi convoacă creditorii debitorului. Dispune trimiterea
notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidatorul judiciar.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura 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 lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit
bancar. Executorie. Cu drept de apel în termen de 07 zile de la comunicare.
Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi: 21 Decembrie 2017.
Judecător sindic
Grefier
Raluca Anamaria Savu
Bogdan Ionuţ Purcea
3. Societatea BRICOMAT SA, cod unic de înregistrare: 788333
România, Tribunalul Sibiu, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 30
Dosar Nr.: 5525/85/2017
Comunicare încheierea nr. 630 /C/C/20.12.2017
emisă la: 22.12.2017
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 630 /C/C/20.12.2017, pronunţată în dosarul nr. 5525/85/2017, de Tribunalul
Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal privind pe debitorul SC Bricomat SA, J32/200/1991,
CUI 788333, cu sediul în Sibiu, Şos. Alba Iulia, nr. 112, judeţul Sibiu, pentru procedura insolvenţei la cererea
debitorului.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Nemes Frăsinica
*
România, Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 5525/85/2017
Încheierea nr. 630/C/C/
Camera de consiliu de la 20 Decembrie 2017
Completul compus din:
Preşedinte Daniela Marioara Barbu
Grefier Frăsinica Nemes
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitorul SC Bricomat SA, J32/200/1991, CUI 788333, având ca obiect
cererea debitorului art.66 din Legea nr. 85/2014. Fără citarea părţilor. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după
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care, Judecătorul sindic, faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre
soluţionare.
Judecătorul–sindic,
Constată că sub nr. 5525/85/2017 a fost înregistrată la această instanţă la data de 29 noiembrie 2017 cererea formulată
de debitorul SC BRICOMAT SRL prin care a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvenţă. În motivarea cererii
debitorul arătă că datorită lipsei de lichidităţi, la data prezentei înregistrează datorii mai mari de 40.000 lei, respectiv
2.396.434,57 lei ce sunt mai vechi de 60 de zile, fiind în stare de insolvenţă. Datorită acestei stări de fapt şi a
concurenţei acerbe pe piaţa pe care fiinţează debitorul nu-şi mai poate desfăşura activitatea în condiţii care să-i permită
să-şi onoreze obligaţiile asumate, fiind posibilă redresarea activităţii societăţii doar în cadrul procedurii de reorganizare
judiciară. A solicitat numirea în calitate de administrator judiciar a CITR SPRL - Filiala Bihor. În drept sunt invocate
dispoziţiile Legii nr. 85/2014. Cererea este legal timbrată prin raportare la dispoziţiile art. 14 din OUG nr. 80/2013. Din
actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele: Debitoarea este o societate comercială pe acţiuni,
având ca administratori sociali pe Jeder Petru Marin, Avramescu Alexandru, Hadăr Maria şi Morar Constantin conform
certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu( f.177). Din actele
contabile depuse la dosar, rezultă că debitoarea este în stare de insolvenţă, având debite în cuantum de 2.396.434.57 lei
conform listei depuse la fila 41 din dosar. Judecătorul sindic reţine poziţia debitoarei de a-şi reorganiza activitatea pe
bază de plan, declaraţie dată conform art. 67 aliniat 1 litera g din Legea insolvenţei nr. 85/2014. În cauză, s-a făcut
dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei, aşa cum
statuează dispoziţiile art. 66 aliniat 1 teza finală. Faţă de acestea, judecătorul sindic, constată că sunt îndeplinite
condiţiile art. 66 coroborat cu art. 5 punct 72 din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv debitorul se află în stare
de insolvenţă, are datorii ce depăşesc pragul minimal de 40.000 lei şi a notificat organul fiscal competent cu privire la
intenţia de deschidere a procedurii de insolvenţă, sens în care urmează să admită cererea acestuia şi, în temeiul art. 71
aliniatul 1 teza 1 din lege se va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva sa. În consecinţă, se vor dispune şi
măsurile imediate prevăzute de lege, respectiv va numi administratorul judiciar ce va îndeplini atribuţiile statuate prin
prezenta hotărâre şi în acord cu dispoziţiile art. 58 din legea insolvenţei nr. 85/2014. Tribunalul va nominaliza în calitate
de administrator judiciar pe CITR SPRL - Filiala Bihor, la solicitarea debitorului, reţinând că oferta de servicii a acestui
administrator judiciar este depusă la fila 69 din dosar. Potrivit dispoziţiilor art.73 raportat la art. 45 alin. 1 litera d
coroborat cu art. 57 alin.1 din Legea nr. 85/2014 din Legea nr. 85/2014, numirea este provizorie, administratorul
judiciar urmând a fi confirmat sau după caz înlocuit de către Adunarea Creditorilor sau creditorul care deţine cel puţin
50% din valoarea creanţelor ce se vor înscrie în tabelul creanţelor. Va dispune notificarea deschiderii procedurii şi va
pune în vedere debitoarei că are dreptul de a-şi nominaliza, în temeiul art. 53 raportat la art. 52 din legea insolvenţei, un
administrator special ce-i va reprezenta interesele. Vor fi stabilite termenele prevăzute de art. 100 din acelaşi act
normativ. Va pune în vedere administratorului judiciar, ca în baza art. 101 din Legea nr. 85/2014 şi în termen de 60 de
zile de la data deschiderii de procedură să purceadă la inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul societăţii debitoare.
Va dispune notificarea deschiderii procedurii. La data de 13 decembrie 2017 s-a înregistrat la dosarul cauzei cererea de
înscriere la masa credală a debitoarei cu suma de 807.670,92 lei formulată de creditorul Banca Comercială Feroviară
SA. Ca urmare a admiterii, în procedură necontencioasă, a cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de
debitoare, cererea creditorului dobândeşte valenţa unei declaraţii de creanţă ce va fi cenzurată în procedură de
administratorul judiciar. Ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenţei debitoarei prin prezenta încheiere,
Judecătorul sindic va uzita de dispoziţiile art. 66 aliniatul 6 din Legea nr. 85/2014, sens în care va dispune conexarea
cererii la dosarul de faţă.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitorul SC Bricomat SA, J32/200/1991, CUI 788333 Sibiu, Şos. Alba Iulia, nr. 112,
judeţul Sibiu prin administrator Avramescu Alexandru, pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul
art.71 aliniatul 1 raportat la art. 66 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă
împotriva SC Bricomat SA, J32/200/1991, CUI 788333, cu sediul în Sibiu, Şos. Alba Iulia, nr. 112, jud. Sibiu.
În temeiul art.73 raportat la art. 45 aliniatul1 litera d coroborat cu art. 57 aliniatul 1 din Legea nr. 85/2014, Desemnează
administrator judiciar provizoriu la cererea debitorului pe CITR SPRL – Filiala Bihor, cu sediul în Oradea, str. Roman
Ciorogariu, nr. 24, Judeţul Bihor, RFO II-0396, număr de ordine în tabloul de evidenţă al U.N.P.I.R 2B0396/2009, CIF
RO 25979789, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuţie de 500 lei lunar. În baza art.92
raportat la art. 58 aliniat1 litera a din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în termen de cel
mult 20 de zile de la desemnarea sa, limită fiind data de 10 ianuarie 2018, să examineze situaţia economică a debitorului
şi a documentelor depuse conform prevederilor art. 67 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în
procedura simplificată fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. În baza art.92 raportat la
art. 58 aliniat1 litera b din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în termen de cel mult 40 de
zile de la desemnarea sa, limită fiind data de 30 ianuarie 2018, să examineze activitatea debitorului şi să întocmească un
raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea
eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă această stare şi cu privire la
existenţa premiselor angajării răspunderii acestora şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a societăţii ori a motivelor
ce nu permit reorganizarea. În baza art.101 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în
termen de cel mult 60 de zile de la deschiderea procedurii să efectueze inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul
debitorului. În baza art. 71 aliniat 2 raportat la art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014 dispune administratorului judiciar,
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notificarea deschiderii procedurii SC Bricomat SA, debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Sibiu, care se va realiza conform Codului de procedură civilă prin publicare într-un ziar de largă
circulaţie şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, creditorii având drept de opoziţie faţă de încheierea de deschidere
a procedurii, în 10 zile de la comunicarea notificării. În baza art. 53 raportat la art. 52 din Legea nr. 85/2014 pune în
vedere administratorului judiciar provizoriu ca în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii să convoace
adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice în vederea desemnării administratorului
special. În baza art. 100 aliniat 1 lit. b, c, d, e din Legea nr. 85/2014, Fixează termenul limită pentru înregistrarea
cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 5 februarie 2018. Fixează termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 26 februarie 2018.
Contestaţiile la tabelul preliminar urmează a se depune la Tribunalul Sibiu în termen de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al
creanţelor 2 aprilie 2017. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 5 martie 2018, având ordinea de zi:
confirmarea administratorului judiciar şi alegerea comitetului creditorilor. Pune în vedere administratorului judiciar să
convoace şi să prezideze Adunarea creditorilor. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către
debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două 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. În baza art. 76 din
Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei către instanţele judecătoreşti în
a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are
deschise conturi. Dispune conexarea cererii formulată de creditorul Banca Comercială Feroviară SA, J40/3215/2009,
CUI 25263452, cu sediul în Bucureşti, str. Popa Tatu, Tronson 1, nr. 62 A, sector 1, la dosarul de faţă. Executorie. Cu
drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea în BPI. Încheierea se comunică
părţilor şi în condiţiile CPC. Declaraţia de apel se depune la Tribunalul Sibiu. Dată în camera de Consiliu şi pronunţată
în şedinţa publică, azi, 20 decembrie 2017.
Preşedinte,
Grefier,
Daniela Marioara Barbu
Frăsinica Nemes
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