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consecință, obligă pârâtul să suporte cu averea proprie pasivul societății falite SC PROGRES CONSTRUCT SRL, până
la concurența sumei de 5.508.275,53 lei. Împotriva sentinței civile nr.2492/10.10.2017 pronunțată de Tribunalul
Maramureș nu a fost formulat recurs.
Așa cum am menționat în rapoartele anterioare, lichidatorul judiciar a fost informat prin adresa nr.R2248/22.02.2013 a
Municipiului Sighetu Marmaţiei-Direcţia de Venituri, înregistrată la administratorul judiciar sub nr.288/27.02.2013, că
debitorul SC PROGRES CONSTRUCT SRL figurează în evidenţele instituţiei cu următoarele bunuri:
-clădire situată în Sighetu Marmaţiei, str.Mihai Eminescu, nr.59B, jud.Maramureş;
-teren în suprafaţă de 336 mp situat în Sighetu Marmaţiei, str.Mihai Eminescu, nr.59B, jud.Maramureş;
-autoturism marca KIA SPORTAGE în leasing nr. identificare U6YJE55558L028635 capacitatea cilindrică 1991,
dobândit în anul 2008;
-autoturism marca MERCEDES BENZ VITO 110 CDI proprietate privată nr.identificare WDF63819413498538
capacitatea cilindrică 2151 dobândit în anul 2008.
În vederea inventarierii și evaluării bunurilor menționate mai sus, lichidatorul judiciar a solicitat administratorului
statutar al debitorului, prin adresa nr.1446/24.11.2014, să comunice data și locul unde poate fi găsit pentru efectuarea
acestor operațiuni. Adresa a fost comunicată în data de 08.12.2014, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, aceasta fiind preluată de către soția administratorului.
După intrarea în procedură generală de faliment a debitorului, prin notificarea nr.1094/15.09.2015 comunicată
administratorului statutar prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, lichidatorul judiciar a solicitat ca, în
termen de 5 zile de la primirea notificării, să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar în vederea efectuării
operațiunilor de inventariere și predare a patrimoniului debitorului. Notificarea a fost returnată la sediul lichidatorului
judiciar în data 19.09.2015 cu mențiunea,,Mutat de la adresă”.
Notificarea nr.1094/15.09.2015 a fost comunicată de lichidatorul judiciar și la adresa unde este situată clădirea din
averea debitorului: str.Mihai Eminescu, nr.59B, județul Maramureș. Notificarea a fost primită de soția administratorului
în data de 22.09.2015.
Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul special al debitorului nu a dat niciun răspuns la notificările
administratorului judiciar cu privire la deplasarea la locul situării bunurilor.
Întrucât administratorul statutar al debitorului nu a dat curs notificărilor lichidatorului judiciar și luând în considerare
faptul că printre bunurile debitorului se află și un bun imobil, respectiv clădirea situată în Sighetu Marmaţiei, str.Mihai
Eminescu, nr.59B, jud.Maramureș, lichidatorul judiciar a purtat discuții cu executorul judecătoresc Vucea Gheorghe în
vederea deplasării la locul unde se află bunurile.
Menționăm că, executorul judecătoresc Vucea Gheorghe ne-a informat că împotriva numitului Pop Vasile Robert,
există înregistrat dosarul ex.nr.53/2012 de către creditorul Orza Vasile, domiciliat în comuna Strâmtura, nr.903, județul
Maramureș, iar ca urmare demersurilor de executare silită efectuate în acest dosar a rezultat că numitul Pop Vasile
Robert este plecat în străinătate, iar în clădirea situată în Sighetu Marmaţiei nu locuiește nimeni.
În vederea continuării demersurilor de inventariere și evaluare a bunurilor debitorului, solicităm acordarea unui termen
pentru continuarea procedurii.
Anexăm prezentului raport, în copie:
-Extras din Buletinul procedurilor de insolvență nr.20606/02.11.2017;
-Extras portal.just.ro al Tribunalului Maramureș privind dosarul nr.6241/100/2009/a8;
-Adresa nr.1446/24.11.2014 și confirmarea de primire;
-Notificarea nr.1094/15.09.2015, plicul și confirmarea de primire.
Lichidator judiciar Pareto Grup IPURL Iancu Liana Gabriela
Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PAULUS SRL, cod unic de înregistrare: 4000500
România
TRIBUNALUL PRAHOVA
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar 8727/105/2017
Comunicare încheiere din data de 14.12.2017
emisă la: ziua 09 luna 01 anul 2018
Conform listei anexe
Se comunică, alăturat, copia INCHEIERII din data de 14.12.2017 pronunţată în dosarul nr. 8727/105/2017 de
Tribunalul Prahova, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, privind debitoarea PAULUS SRL, cu sediul în
Municipiul Ploieşti, str. Depoului, nr. 6, et. 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare 4000500 şi
J29/1233/1993.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Lista cu destinatarii comunicării INCHEIERII din data de 14.12.2017
privind debitoarea PAULUS SRL
1. PAULUS SRL, cu sediul în Municipiul Ploieşti, str. Depoului, nr. 6, et. 1, judeţul Prahova, având cod unic de
înregistrare 4000500 şi J29/1233/1993.
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2. CITR Filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2.
3. Oficiul Registrului Comerţului Prahova cu sediul în Ploieşti, str. Vornicei, nr. 4, jud. Prahova
4.SC D&D SRL, cu sediul în Comuna Blejoi, sat Ploieştiori, str. Vega, nr. 18, judeţul Prahova
5. BANCA TRANSILVANIA SA, cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, judeţul Cluj.
*
România
TRIBUNALUL PRAHOVA
SECTIA A II-A CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
-BIROU FALIMENTDOSAR nr. 8727/105/2017
Încheiere
Şedinţa din camera de consiliu din data de 14 decembrie 2017
Instanţa constituită din :
Judecător Sindic: Boghici Adriana Magdalena
Grefier: Moise Elena Mădălina
Pe rol fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoarea PAULUS SRL, cu sediul
în Municipiul Ploieşti, str. Depoului, nr. 6, et. 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare 4000500 şi
J29/1233/1993.
Cererea este timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei conform chitanţei nr. 467956/04.12.20177.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns SC D&D STL reprezentată de avocat Cracica Constantin şi
Banca Transilvania SA reprezentată de consilier juridic Modrogan Constantin Sorin
Fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la dosarul cauzei s-au depus oferte în vederea
desemnării administratorului judiciar, două cereri de deschidere a procedurii formulate de creditorii SC D & D SRL şi
Banca Transilvania SA şi o cerere de intervenţie în interes propriu formulată de SC Forte Gaz SRL.
Judecătorul sindic pune în discuţia părţilor admisibilitatea cererii de intervenţie formulată de SC Forte Gaz SRL.
Creditoarea SC D&D SRL prin apărător arată că cererea de intervenţie este admisibilă având în vedere că debitoarea a
solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, iar în cazul admiterii acesteia, cererea va fi calificată ca o declaraţie de
creanţă.
Creditoarea Banca Transilvania SA prin consilier juridic arată că cererea de intervenţie nu este admisibilă, aceasta
trebuia depusă fie ca declaraţie de creanţă, fie ca cerere de deschidere a procedurii insolvenţei.
Judecătorul sindic pune în discuţia părţilor cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditoare.
Creditoarea SC D&D SRL prin apărător solicită admiterea cererii sale, deschiderea procedurii insolvenţei împotriva
debitoarei şi numirea în calitate de administrator judiciar pe practicianul în insolvenţă Casa de Insolvenţă Transilvania
Bucureşti, potrivit dispoziţiilor art. 45 lit. d) din Legea 85/2014.
Creditoarea Banca Transilvania SA prin consilier juridic, solicită admiterea cererii sale, deschiderea procedurii
insolvenţei împotriva debitoarei şi numirea în calitate de administrator judiciar pe practicianul în insolvenţă Trust
Insolvency SPRL.
Judecătorul sindic faţă de actele şi lucrările dosarului rămâne în pronunţare asupra cererii debitoarei de deschidere a
procedurii, cererilor creditoarelor de deschidere a procedurii, precum şi asupra cererii de intervenţie în interes propriu
formulată de SC Forte Gaz SRL.
Judecătorul-sindic,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data 04.12.2017 debitoarea PAULUS SRL, prin administratorii
Fusea Paul Dragoş, Ionita Toma, Nedelcu Lucian Iustin, a solicitat să fie supusă procedurii în formă generală generală,
manifestându-si intenţia de a-şi reorganiza activitatea, precum şi numirea administratorului judiciar C.I.I. Olteanu
Raluca Georgiana.
În motivare cererii a arătat că nu mai are fonduri suficiente pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile în sumă de
25452560,46 lei, insolvenţă fiind prezumată în sensul disp. art. 3 coroborate cu disp. art. 38 din Legea 85/2014.
A mai arătat debitoarea că în cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014, datoriile faţă
de creditorii fiind scadente de mai mult de 60 de zile.
Starea de insolvenţă se manifestă prin imposibilitatea achitării la termenele convenite a creanţelor societăţi rezultate din
activitatea curentă, din creditele angajate, precum şi din creditele de angajament ale acesteia.
În dovedirea cererii sale, societatea debitoare a depus înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea 85/2014.
Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 200 lei.
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 08.12.2017 creditoarea SC D&D SRL a solicitat
deschiderea procedurii faţă de debitoarea SC Paulus SRL, în temeiul disp. art. 65 alin. 1 şi art. 70 alin. 1 din Legea
85/2014 şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a societăţii CITR Filiala Bucureşti, în temeiul art. 73 raportat
la art. 45 alin. 1 lit. d teza a II –a din Legea 85/2014.
În motivarea cererii, creditoarea a arătat că deţine împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de
115573,76 lei, reprezentând facturi neachitate.
A mai arătat creditoarea şi faptul că este titulara unei creanţe al cărui cuantum este mai mare decât valoarea prag,
precum şi faptul că starea încetării de plăţi este dovedită prin refuzul la plată al biletului la ordin din data de 04.12.2017,
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în valoare de 30 000 lei.
În dovedirea cererii, creditoarea a depus înscrisuri, respectiv facturile emise, fişa client şi raport recom al societăţii
debitoare.
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 11.12.2017 creditoarea Banca Transilvania SA a
solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC Paulus SRL, în temeiul art. 70 alin. 1 din
Legea 85/2014 şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a societăţii profesionale Trust Insolvency SPRL, în
temeiul art. 45 din Legea 85/2014.
În motivarea cererii, creditoarea a arătat că societatea debitoare figurează în evidenţele sale cu următoarele restanţe:
52990,10 lei dobânzi restante, 10886,99 lei comisioane restante, 176,83 lei penalităţi şi 200 lei alte debite.
A mai arătat creditoarea că are o creanţă privilegiată/ garantată, certă, lichidă şi parţial exigibilă, în sumă totală de
13.117.566,06 lei, compusă din suma de 12913081,61 lei, din care 12546022,11 lei cash şi 571573,95 lei reprezentând
creanţă sub condiţie reprezentată de scrisori de garanţie bancară şi neexecutate şi suma de 44139,37 Euro cu menţiunea
caracterului sau privilegiat / garantat.
În motivarea cereri, creditoarea a depus înscrisuri, respectiv contractele de credit, contracte accesorii, notă de calcul
datorii.
La termenul de judecată din data de 14.12.2017, SC Forte Gaz SRL a depus cerere de intervenţie în interes propriu, prin
care a solicitat admiterea cererii de deschidere a procedurii formulată de debitoarea SC Paulus SRL şi înscrierea la masa
credală cu suma de 193719,10 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate, dobânda legală penalizatoare şi cheltuieli de
judecată. A arătat că împotriva debitoarei deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sensul art. 5 pct. 20 din Legea
85/2014.
Cererea de intervenţie a fost întemeiată pe disp. art. 65 alin. 1, 66, 67, 70, 71, 102,104 din Legea 85/2014.
În dovedirea cererii, creditoarea a depus înscrisuri.
Analizând cererile formulate, judecătorul sindic reţine următoarele:
Potrivit disp. art. 5 pct. 26 şi art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, orice debitor cu o datorie certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, cu un cuantum minim de
40.000 lei poate introduce o cerere pentru a fi supus procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014.
Din textul legal rezultă condiţiile ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru declanşarea procedurii insolvenţei,
prima condiţie referindu-se la titularul cererii şi natura creanţei, iar cea de-a doua la debitor, care trebuie să se afle în
stare de insolvenţă prezumată.
Conform art. 5 pct. 29 din lege, insolvenţa este starea patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, fiind prezumată ca vădită atunci când debitorul, după 60
de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor.
Aşadar, starea de insolvenţă presupune încetarea plăţilor timp de mai bine de 60 de zile, ca urmare a lipsei fond.urilor
băneşti din averea debitorului.
Cu privire la solicitarea de declanşare a procedurii insolvenţei formulată de creditoarele SC D&D SRL şi Banca
Transilvania SA, judecătorul sindic a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014, potrivit căruia:
Dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a
procedurii de către creditori, acestea se vor înregistra direct la cererea formulată de debitor. În acest scop, serviciul de
registratură va efectua verificări, din oficiu, la data înregistrării cererilor şi va înregistra cererile la dosarul ce are ca
obiect cererea formulată de debitor. În această situaţie, se va proceda la soluţionarea în procedură necontencioasă a
cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia, cererile creditorilor se vor califica drept declaraţii de creanţă, iar în cazul
respingerii sale, se vor soluţiona cererile creditorilor, potrivit art. 72 şi următoarele.”
Prin urmare, judecătorul sindic a calificat drept declaraţii de creanţă cererile de declanşare a procedurii insolvenţei
formulate de creditoarele SC D&D SRL şi Banca Transilvania SA, urmând ca toate aspectele invocate de aceasta să fie
verificate de administratorul judiciar în cadrul procedurii de verificare a creanţelor.
Cu privire la cererea de intervenţie formulată de SC Forte Gaz SRL Bucureşti, judecătorul sindic o califică drept
declaraţie de creanţă, deoarece procedura generală a insolvenţei s-a deschis ca urmare a admiterii cererii debitoarei, care
este o cerere cu caracter necontencios, iar formularea unei astfel de cereri intr-o procedura necontencioasă ar fi
inadmisibilă. Administratorul judiciar va analiza în consecinţă această cerere ca o declaraţie de creanţă.
Potrivit disp. art. 5 pct. 26 şi art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, orice debitor cu o datorie certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, cu un cuantum minim de
40.000 lei poate introduce o cerere pentru a fi supus procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014.
Din textul legal rezultă condiţiile ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru declanşarea procedurii insolvenţei,
prima condiţie referindu-se la titularul cererii şi natura creanţei, iar cea de-a doua la debitor, care trebuie să se afle în
stare de insolvenţă prezumată.
Conform art. 5 pct. 29 din lege, insolvenţa este starea patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, fiind prezumată ca vădită atunci când debitorul, după 60
de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor.
Aşadar, starea de insolvenţă presupune încetarea plăţilor timp de mai bine de 60 de zile, ca urmare a lipsei fondurilor
băneşti din averea debitorului.
Faţă de aceste considerente, tribunalul, având în vedere şi declararea de către debitoare a intenţiei de intrare în
procedura generală a insolvenţei şi a intenţiei de a depune un plan de reorganizare, constată că sunt îndeplinite condiţiile
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prevăzute de disp. art. 71 alin.1 din Legea privind 85/2014 şi va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva
sa.
Cu privire la cererea de desemnare a practicianului în insolvenţă, judecătorul sindic reţine următoarele:
Dispoziţiile art. 45 lit. d) din Legea 85/2014 dau întâietate, la desemnarea unui administrator judiciar provizoriu,
practicianului în insolvenţă propus de creditor, atunci când există o solicitare de desemnare şi din partea debitorului. În
speţă, s-au formulat două astfel de cereri din partea a doi creditori, astfel că judecătorul sindic va desemna pe unul
dintre aceştia motivându-şi soluţia. La desemnarea administratorului judiciar CIT Bucureşti, tribunalul a avut în vedere
faptul că această societate de lichidare se află în topul practicienilor în insolvenţă la nivel naţional, împrejurare care
reiese din analiza realizată de UNPIR. Dispune de 10 echipe de lucru, de baze logistice în 8 judeţe şi în Municipiul
Bucureşti, a avut această calitate în dosare de insolvenţă cu o complexitate deosebită, iar în dosarele înregistrate pe rolul
acestei instanţe, în cadrul cărora a fost desemnat, s-a dovedit că desfăşoară cu celeritate operaţiunile de lichidare şi
valorificare în termen scurt a activelor. De asemenea, s-a constatat că au fost proceduri de reorganizare judiciare
încheiate cu succes, administrate de acesta. În final, acest administrator judiciar dispune de logistica necesară
desfăşurării unei atare activităţi (platformă on - line de vânzări, soft ERP etc.)
Prin urmare, în temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, va desemna în calitate de administrator judiciar pe practicianul în
insolvenţă CIT Filiala Bucureşti, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 57 din Legea 85/2014, cu o retribuţie de
2000 lei.
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 va dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificarea
deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin
publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art. 99,100 din lege şi va
fixa următoarele termene:
- Termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind intrarea în procedura simplificată sau
continuarea perioadei de observaţie, prev. de art. 92 alin. 1 din Legea 85/2014, la 05.01.2018 şi pentru depunerea
raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor vinovate,
conform art. 97 alin. 1 şi 2 din Legea 85/2014, la 25.01.2018.
- Termen limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la 10 zile de la primirea notificării şi termenul de soluţionare
a opoziţiilor la 10 zile după formularea opoziţiilor.
- Termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 31.01.2018.
- Termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la
20.02.2018.
- Termen limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor 07.03.2018.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 26.02.2018, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul
judiciar care va convoca creditorii debitorului.
Administratorul judiciar va dispune efectuarea notificărilor către toţi creditorii indicaţi de debitor în lista depusă
conform art. 67 alin. 1 din lege.
De asemenea, va dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, conform art. 39 din lege.
Tribunalul va pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror
circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea
suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a
bunurilor acestuia.
Va fixa termen la data de 23.02.2018 şi va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport lunar
cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile.
Pentru aceste motive, in numele legii, hotărăşte:
Admite cererea debitoarei PAULUS SRL, cu sediul în Municipiul Ploieşti, str. Depoului, nr. 6, et. 1, judeţul Prahova,
având cod unic de înregistrare 4000500 şi J29/1233/1993.
În temeiul art.71 din Legea 85/2014,
Dispune deschiderea procedurii generale faţă de debitoarea PAULUS SRL, cu sediul în Municipiul Ploieşti, str.
Depoului, nr. 6, et. 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare 4000500 şi J29/1233/1993.
În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea 85/2014,
Desemnează administrator judiciar pe CIT Bucureşti care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 57 din Legea
85/2014, cu o retribuţie de 2000 lei.
Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului
Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un
ziar de largă circulaţie, conform art. 99 din Legea 85/2014.
Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind intrarea în procedura
simplificată sau continuarea perioadei de observaţie, prev. de art. 92 alin. 1 din Legea 85/2014, la 05.01.2018 şi pentru
depunerea raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor
vinovate, conform art. 97 alin. 1 şi 2 din Legea 85/2014, la 25.01.2018.
Fixează termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la 10 zile de la primirea notificării şi termenul de
soluţionare a opoziţiilor la 10 zile după formularea opoziţiilor.
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 31.01.2018.
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Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 20.02.2018.
Fixează termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor
07.03.2018.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 26.02.2018, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul
judiciar care va convoca creditorii debitorului.
Administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit
prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, după caz, potrivit prevederilor art. 74, debitorului şi oficiului registrului
comerţului, pentru efectuarea menţiunii
În temeiul art. 39 alin. 2 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile
aferente procedurii.
Califică cererile formulate de creditoarele D&D şi Banca Transilvania drept declaraţii de creanţă.
Califică cererea de intervenţie formulată de SC Forte Gaz SRL Bucureşti ca declaraţie de creanţă şi pune în vedere
administratorului judiciar s-o analizeze conform art. 105 din Legea 85/2014.
Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi
are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor
acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia.
Pune în vedere administratorului judiciar să analizeze cererile creditoarelor D&D SRL şi Banca Transilvania SA ca
declaratii de creanţă.
Fixează termen la 23.02.2018.
Cu drept de a formula apel în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.12.2017.
Judecător sindic,
Grefier,
Boghici Adriana Magdalena
Moise Elena Mădălina
Județul Teleorman
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MACUL INDUSTRIAL SRL, cod unic de înregistrare: 30689960
România
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Civila
Splaiul Independenţei nr.5, Bucureşti, sector 4
Dosar nr.2068/87/2015/a2, C11A
Comunicare
emisă la 05.01.2018
Apelantă
1.ADMINISTRATIA FINANŢELOR PUBLICE TELEORMAN, cu sediul în Alexandria, Str Dunării, nr. 188, jud.
Teleorman;
Intimată
1.CALIN MIHAI, cu domiciliul în com. VARTOAPE, sat VARTOAPE, jud. Teleorman.
În legătură cu dosarul privind apelul declarat de apelanta ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE
TELEORMAN, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 188, jud. Teleorman, împotriva sentinței civile nr.
448/02.10.2017, pronunțată de Tribunalul Teleorman, Secția Civilă, în dosarul nr. 2068/87/2015/a2, VĂ
COMUNICĂM obligația de a depune întâmpinare în termen de cel mult 10 zile de la comunicare, sub sancţiunea prev.
de art. 208 alin. 2 C.pr.civ. a decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine
publică, dacă legea nu prevede altfel.
Odată cu prezenta vă comunicăm cererea de apel .
MENŢIUNE ÎN CITAŢIE:
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
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