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5. Societatea ICPET - GENERATOARE ABUR SA, cod unic de înregistrare: 16951886 
România  
Tribunalul Bucureşti 
Secţia a VII-a Civilă 
sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, clădirea B, sala E32 
Dosar nr. 45272/3/2017 

Comunicare încheiere civilă  
emisă la: ziua 13 luna 12 anul 2017 

Către, 
S.C. ICPET - Generatoare Abur SA  cu sediul în Bucureşti, sector 4, şos. Berceni, nr. 104, CUI 16951886 
(lista anexă) 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile din data de 04.12.2017 pronunţată în dosarul nr. 45272/3/2017 de 
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul S.C. ICPET - Generatoare Abur SA  cu sediul în Bucureşti, 
sector 4, şos. Berceni, nr. 104, CUI 16951886. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 45272/3/2017 

Încheiere 
Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 04.12.2017 

Tribunalul constituit din: 
Presedinte – judecător sindic: prepeliţă Nicolae 

Grefier: Tărăboi Loredana 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulată de către debitoarea SC ICPET – Generatoare Abur SA având ca 
obiect dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. Fără citare părţi.  
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că este primul termen de 
judecată, după care: 
Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat instanţa reţine cauza spre soluţionare. 

Tribunalul, 
Deliberând asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele: 
La data de 28 noiembrie 2017 fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a Civilă sub nr. 
45272/3/2017 cererea debitorului S.C. ICPET - Generatoare Abur SA  care a solicitat a solicitat deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei conform dispoziţiilor din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
În motivare debitoarea arătat că a constatat un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi şi că are datorii de 
1.417.398 lei care depăşesc mai mult de 60 de zile, Mai arată că în prezent negociază contracte cu diverşi beneficiari, pe 
care i-a enumerat, ceea ce îi asigură şansa redresării economice pe baza unui plan de reorganizare.  
În susţinerea cererii, a depus înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea insolvenţei nr. 85/2014.  
Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 5 pct. 29, lit. a, şi 72, art. 45, alin. 1, lit. d, art. 65 - 69 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Având în vedere temeiul de drept invocat în cererea debitoarei şi înscrisurile de la dosar instanţa reţine următoarele: 
Conform art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 „Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66, 
judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută potrivit 
prevederilor art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una 
dintre categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii 
simplificate. Minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată, administratorului 
judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic”.  
În cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale menţionate, debitorul exprimându-şi intenţia de a 
intra în procedura generală a insolvenţei, motivat de existenţa datoriilor comerciale şi a posibilităţii achitării acestora 
numai pe baza unui plan. 
În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite disp.art.71 alin.1 din legea 85/2014, judecătorul sindic va admite cererea 
debitoarei şi va deschide procedura generală a insolvenţei faţă de debitorul S.C. ICPET - Generatoare Abur SA . 
În raport de solicitarea debitoarei conform art. 45 lit.d şi art.73 din Legea 85/2014 va desemna administrator judiciar pe 
Georgescu, Dănăilă şi Asociaţii SPRL care va îndeplini atribuţiile prev.de art.58 din lege, cu o remunerație de 1.500 lei 
din averea debitorului. 
Va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin.3 din lege, privind intrarea 
debitorului în procedura falimentului prin procedura generală 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 
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tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Va pune în vedere lichidatorului 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 și în termen de 40 de zile de la desemnare raportul prevăzut la art.97 din aceiasi 
lege. 
Va 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 Notificare privind deschiderea procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul 
va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar. 
Va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. 
Va pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. 
Va fixa termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 19 martie 2018. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitorului S.C. ICPET - Generatoare Abur SA  cu sediul în Bucureşti, sector 4, şos. Berceni, nr. 104, 
CUI 16951886. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide 
procedura generală împotriva debitorului S.C. ICPET - Generatoare Abur SA . 
 Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de 
deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 
zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului – 19 ianuarie 2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 9 februarie 2018; d) termenul de definitivare 
a tabelului creanţelor – 7 martie 2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 15 februarie 2018.  
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Georgescu, Dănăilă şi Asociaţii SPRL care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1500 lei din averea 
debitorului. 
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile 
art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în 
lista depusă de debitor în conformitate cu 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 Notificare privind deschiderea 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 lichidatorului 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. 
Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 19 martie 2018. 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. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 4 
decembrie 2017. 
Presedinte                   Grefier 
Prepeliţă Nicolae                Tărăboi Loredana 
 
Județul Caraş-Severin 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ECO DELLORY RECYCLING SRL, cod unic de înregistrare: 29812359 
România 
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia Civilă 
Reşiţa, Str. Horea, nr.2-4, judeţul Caraş-Severin 
Dosar nr.3948/115/2017 
Termen: 15.02.2018, complet C2, ora 9,00 
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