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debitor, pentru …Legea 85/2006 – procedura insolvenţei 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
5. Societatea REZIDENT DISTRICT CONSTRUCT SRL (FOSTA NATURAL RENT EQUIPMENT SRL), cod 
unic de înregistrare: 18891411 
România  
Tribunalul Ilfov 
Secţia civilă  
Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov 
Dosar nr. 1339/93/2015 
Termen: 29.03.2018, F.7., ora 09.00 

Citaţie 
emisă la: ziua 09 luna 01 anul 2018. 

SOCIETATEA IMOB INFRASTRUCTURA (FOSTA IMOB LUX CONSTRUCT SRL ) 
Bucureşti, CU SEDIUL ALES ÎN SECTOR 5, STR. V. TOPLICEANU NR. 16, bl. P42A,SC.3, AP. 64 
SC REZIDENT DISTRICT CONSTRUCT SRL (fosta SC NATURAL RENT EQUIPMENT SRL), cui 18891411, 
BRAGADIRU, STR. MARACINENI, nr. 26D, et. PARTER, prin administrator judiciar  
este chemat/sunt chemaţi la aceasta instanţă, Sala 4, completul F7, în ziua 29.03.2018, F.7., ora 09.00, în calitate de 
creditor-debitor, pentru …Legea 85/2006 – procedura insolvenţei  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
6. Societatea PERLA COVASNEI SA, cod unic de înregistrare: 558601 
România 
Tribunalul Ilfov 
Secţia Civilă 
Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov 
Dosar nr. 1814/93/2017 

Comunicare 
sentinţă civilă 

emisă la: ziua 09 luna 01, anul 2018 
Către, PERLA COVASNEI SA, ORAŞ VOLUNTARI, B-DUL PIPERA NR. 1/I, clădirea admin. D+P+M+4E, intrarea 
B, etaj 4, jud. Ilfov, cui 558601, prin administrator judiciar provizoriu AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL, 
CRAIOVA, STR. CAROL I, NR. 91, JUD. DOLJ. 
TOTI CREDITORII DEBITOAREI 
NR BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - sector 1, Bucureşti, BD. OPN MIHALACHE, nr. 1-7 
SC ROUA DEVELOPMENT SA - Voluntari, BULEVARDUL PIPERA NR.1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea 
B, etaj 4, Judeţ ILFOV 
SC GLOBAL AGENTS & CONSULTING SRL - AZUGA, STR. RITIVOIU, nr. 2, bl. CORP C1, Judeţ PRAHOVA 
Se comunică, alăturat, Sentinţa civilă nr. 3240/2017 din 23 Noiembrie 2017, pronunţată în dosarul nr. 1814/93/2017 de 
Tribunalul ILFOV, Secţia CIVILĂ, privind debitorul PERLA COVASNEI SA, ORAŞ VOLUNTARI, B-DUL PIPERA 
NR. 1/I, clădirea admin. D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, jud. Ilfov, cui 558601, prin administrator judiciar provizoriu 
AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL, CRAIOVA, STR. CAROL I, NR. 91, JUD. DOLJ. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Cod ECLI  
Dosar nr. 1814/93/2017 
România 
Tribunalul Ilfov 
Secţia Civilă 

Sentinţa civilă nr. 3240/2017 
Şedinţa publică din data de 23 Noiembrie 2017 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – judecător sindic - Stelian Anuţi 

Grefier Alexandru Căruceriu 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditoarea BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, creditoarea SC 
ROUA DEVELOPMENT SA creditoarea SC GLOBAL AGENTS & CONSULTING SRL şi pe debitoarea SC PERLA 
COVASNEI SA, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată. 
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 16.11.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea 
dată care face parte integrantă din prezenta şi când instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 23.11.2017, când a 
hotărât următoarele: 

Tribunalul 
Asupra cauzei de faţă constată următoarele: 

Administrator
Highlight
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Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov sub nr. sus menţionat, la data de 16.06.2017, creditoarea BRD 
GROUPE SOCIETE GENERALE SA a solicitat, în contradictoriu cu debitoarea SC PERLA COVASNEI SA, 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei şi desemnarea, în calitate de administrator judiciar, a 
practicianului în insolventă AKTIV-LEX INSOLVENTĂ SPRL. 
În motivare, a arătat că prin Contractul de credit nr. 39 din 12.03.2008 a acordat debitoarei un credit pe termen mediu, 
pentru finanţarea proiectului de investiţii, în valoare de 4.100.000 RON pentru o perioadă de 84 de luni, de la data de 
12.03.2008, până la data de 12.03.2015. Ulterior au fost semnate 5 acte adiţionale, iar prin actul adiţional nr. 
2/12.01.2009 societatea împrumutată s-a obligat să ramburseze suma datorată în rate egale, consecutive, în conformitate 
cu graficul de rambursare anexat actului adiţional. Prin actul adiţional nr. 4/93 încheiat la data de 10.03.2009, a fost 
prelungită perioada de creditare de la 7 ani la 10 ani (12.03.2018) pentru creditul de investiţii existent în sold de 
4.060.000 RON la data de 10.03.2009. În final, prin actul adiţional nr. 5/118 din 18.03.2010, se menţionează că soldul 
creditului la acel moment este de 3.630.102,56 RON şi se enumera garanţiile constituite în favoarea subscrisei, pe care 
le vom detalia în cele ce urmează. 
În ciuda prelungirii datei scadente a creditului cu 3 ani, la data redactării prezentei cereri, subscrisa înregistrează o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei în cuantum total de 468.508,48 RON. Debitoarea figurează cu 
restanţe încă din data de 12.10.2016, astfel că înregistrează 245 zile întârziere, fiind evidentă depăşirea datei scadente 
pentru achitarea acestora. La creanţa anterior menţionată (468.508, 48 RON) se adaugă şi creanţa certă, lichidă şi 
exigibilă în cuantum total de 2.473.980, 20 RON (la data redactării prezentei cereri-13.06.2017- Anexa nr. 5), ce 
provine din creditul contractat de către societatea Azuga Waters SRL. 
Cu privire la creanţa Azuga Waters SRL, prin contractul de credit nr. 97 din 06.06.2011 (Anexa nr. 8), creditoarea a 
acordat către societatea Azuga Waters un credit de descoperire de cont autorizat, în valoare totală de 1.600.000 RON, 
pe o perioadă de 12 luni, de la data de 06.06.2011, până la data de 06.06.2012. Prin actul adiţional nr. 1/89 din 
11.04.2012 (Anexa nr. 9), creditul de descoperire de cont autorizat acordat în baza contractului de credit nr. 97 din 
06.06.2011 a fost majorat cu suma de 2.050.000 RON, de la valoarea de 1.600.000 RON la valoarea de 3.650.000 RON 
- credit 3.650.000 RON. 
Acest credit a fost garantat de către societatea debitoare PERLA COVASNEI, în calitate de debitor ipotecar, astfel cum 
reiese din contractul de credit nr. 97/06.06.2011, ce a fost modificat prin trei acte adiţionale precum şi din contractele de 
ipotecă mobiliare şi imobiliare corespunzătoare acestora. 
De asemenea, s-a constituit ipoteca mobiliară asupra tuturor drepturilor, titlurilor, intereselor şi beneficiilor cu privire la 
conturile bancare ale codebitorului SC PERLA COVASNEI SA deschise la BRD-GSG, precum şi asupra soldului 
creditor al acestora la orice moment, instituind astfel asupra conturilor respective controlul în sensul art. 2410 Cod 
Civil. 
Cu privire la situaţia societăţii Azuga Waters, a precizat că aceasta figurează cu restanţe de 2.473.980, 20 lei, provenite 
din neachitarea creditului mai sus amintit, fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov o cerere de deschidere a 
procedurii insolvenţei în ceea ce o priveşte-dosar nr. 2438/93/2016. 
Cu privire la garanţiile constituite de debitoarea, creditoarea a arătat că Iniţial, pentru garantarea obligaţiilor de plată 
rezultând din creditul pentru finanţarea proiectului de investiţii, debitoarea SC PERLA COVASNEI SA şi garantul 
ipotecar Azuga Waters S.R.L au constituit o serie de garanţii. 
Ulterior, imobilul ipotecat în favoarea BRD, înscris în CF nr. 23014/ Malnas (provenit din conversia CF nr. 
1315/Malnas) a trecut din proprietatea garantului Azuga Waters S.R.L (fostă SC MIXT ELIS S.R.L) în proprietatea 
societăţii debitoare SC PERLA COVASNEI S.R.L, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
184/29.01.2010, iar utilajele tehnologice, achiziţionate din creditul acordat debitoarei, au fost evaluate la data de 
25.02.2010. 
Părţile contractante au procedat la actualizarea datelor privind garanţiile constituite în favoarea creditorului BRD-GSG, 
prin încheierea actului adiţional nr. 5/118 din 18.03.2010 (Anexa nr. 2), situaţia fiind următoarea: a) ipoteca imobiliară 
cu interdicţiile aferente asupra imobilului - şapte depozite, casa pompe, casa poarta, rampa, garaj, rezervor apă, 
platformă depozitare, cabină poartă, decantor, birouri, două coşuri, remiza PSI şi teren intravilan de 19.516 mp-
proprietatea SC Perla Covasnei SA Garanţia este situată în com. Malnas, sat Malnas Băi, str. Gării, nr.3, jud. Covasna, 
înscris în CF nr. 23014/ Malnas (provenită din conversia de pe hârtia CF nr. 1315/Malnas-Anexa nr.12), evaluat în 
ianuarie 2010 la o valoare de circulaţie de 2.879.000 RON (695.700 EUR), valoarea de garanţie bancară fiind de 
1.842.560 RON (445.256 EUR); b) ipoteca imobiliară cu interdicţiile aferente asupra imobilului - teren intravilan în 
suprafaţă de 5.196 mp, cabină poartă, vestiar, magazine, birouri, sală şi hală de fabricaţie, post trafo, gang, patru 
magazii, depozit, două şoproane, central termică, WC-proprietatea SC Perla Covasnei S.A, situat în Sf. Gheorghe, str. 
Oltului, nr.74, jud. Covasna, înscris în CF nr. 24392/Sf. Gheorghe (provenită din conversie de pe hârtia CF nr. 41677 
Sf. Gheorghe), evaluat în ianuarie 2010 la o valoare de circulaţie de 1.703.000 RON (411.532 EUR), valoarea de 
garanţie bancară fiind de 1.021.800 RON (246.919 EUR); c)Scrisoarea de garantare emisă de Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, în valoare de 1.500.000 RON; d) Garanţia reală mobiliară asupra soldurilor 
creditoare ale conturilor curente bancare:SV 3519441500 RON, SV 3646061500 EUR, SV 5952521500 RON- deschise 
la BRD-GSG, sucursala Sf. Gheorghe (Anexa nr. 13), precum şi asupra tuturor sumelor de bani prezente şi viitoare ce 
vor fi încasate în aceste conturi, până la achitarea integrală a creditului şi a dobânzii aferente, instituind astfel asupra 
conturilor respective controlul în sensul art. 2410 Cod Civil; e) Gaj pe utilaje tehnologice, proprietatea societăţii 
debitoare SC Perla Covasnei S.A evaluate în februarie 2010 la o valoare de circulaţie de 5.188.500 RON (1.257.240 
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EUR), valoarea de garanţie bancară fiind de 2.594.250 RON (628.620 EUR). 
Cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru deschiderea insolvenţei, a arătat că condiţia esenţială 
pentru deschiderea procedurii insolvenţei este ca debitorul să se găsească în stare de insolvenţă, stare ce este prezumată 
atât timp cât de la scadenţa datoriei pe care acesta o are faţă de creditor au trecut mai mult de 60 de zile. 
Creditoarea a mai arătat că în speţă, creanţa certă, lichidă şi exigibilă a creditoarei întruneşte în mod evident, astfel cum 
am detaliat în prezentarea situaţiei de fapt, condiţiile prevăzute de lege în ceea ce priveşte valoarea-prag (>40.000 RON) 
şi maturitatea (peste 60 de zile), neexistând niciun impediment pentru admiterea acţiunii. 
În drept, a invocat dispoziţiile Legii nr. 85/2006. 
În probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile. 
În şedinţa publică din data de 14.09.2017, creditoarea SC ROUA DEVELOPMENT SA a formulat cerere de deschidere 
a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, având în vedere că creanţa creditoarei este certă, lichidă şi exigibilă de 
mai mult de 60 de zile, în cuantum de 472.278,22 lei. A solicitat de asemenea desemnarea în calitate de administrator 
judiciar a RTZ PARTNERS SPRL Filiala Bucureşti. 
În şedinţa publică din data de 12.10.2017, creditoarea SC GLOBAL AGENTS & CONSULTING SRL a solicitat 
instanţei deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, având în vedere că creanţa creditoarei este certă, 
lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, în cuantum de 92.119,78 lei. A solicitat de asemenea desemnarea în 
calitate de administrator judiciar a RTZ PARTNERS SPRL Filiala Bucureşti. 
Analizând actele şi lucrările dosarului prezenta instanţă reţine următoarele: 
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că potrivit art. 70 alin. 1 în referire la art. 5 alin. 1 pct. 20 şi pct. 
72 din Legea 85/2014, orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii împotriva unui debitor prezumat în 
insolvenţă, a cărui creanţă, de cel puţin 40.000 lei, este certă, lichidă şi exigibilă, poate introduce la tribunal o cerere 
introductivă, la care va anexa documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii. 
Instanţa reţine că creditoarele, sunt titularele unui drept de creanţă împotriva societăţii debitoare, constând în obligaţiile 
contractuale neachitate. 
Această creanţă este constatată prin Contractele de credit, Contractele de cesiune datorie şi Contractul de novaţie, acte 
depuse la dosar, din care rezultă existenţa creanţei. 
Încetarea de plăţi faţă de creditoarele care au formulat cererea introductivă se prezintă ca o prezumţie legală, ce poate fi 
răsturnată doar de debitoarea care face dovada că are sume de bani disponibile în patrimoniu, ceea ce nu s-a probat în 
speţă.  
Creanţa este certă, fiind constatată prin înscrisurile de la dosar, este lichidă, câtimea ei fiind determinată prin însuşi 
actul de creanţă, este exigibilă, deoarece termenul de plată a expirat, iar pentru plata acesteia creditoarea poate obţine 
intervenţia coercitivă a forţei publice şi are un cuantum superior valorii prag de 40.000 lei prevăzută la art. 5 alin. 1 pct. 
72 din lege.  
Neplata la scadenţă a creanţei este efectul incapacităţii debitoarei de a plăti datoria cu fondurile băneşti disponibile, 
cerinţa de încetare a plăţilor de către debitoare fiind îndeplinită deoarece durează de cel puţin 60 de zile. 
Cerinţa prevăzută de art. 3 alin 1 din lege este satisfăcută, întrucât pentru debitoare, creanţa izvorăşte din acte de 
exploatarea unei întreprinderi, în sensul disp. art. 3 C.civ. 
Având în vedere faptul că în cauză nu s-a făcut dovada existenţei vreuneia din situaţiile prevăzute de art. 38 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei. 
Va pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, 
la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu 
va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea 
nr. 85/2014. 
Va pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, 
la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu 
va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea 
nr. 85/2014. 
Având în vedere cererea creditoarei BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin care a solicitat desemnarea unui 
administrator judiciar, în aplicarea prevederilor art. 45 alin. 1 lit. d din Legea 85/2014, judecătorul sindic va desemna 
administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRL, solicitat de către 
creditoare. 
Pentru desemnarea acestui administrator judiciar, judecătorul sindic a avut în vedere faptul că este administratorul 
agreat de primul creditor care a solicitat deschiderea procedurii, lipsa incompatibilităţilor şi apreciind că acest practician 
în insolvenţă are capacitatea şi experienţa necesare îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de art. 58 şi art. 
64 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar provizoriu va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 
85/2014, cu o remuneraţie de 1.500 lei din averea debitoarei. 
Va fixa termenele limită potrivit art. 100 Legea nr. 85/2014.  
Va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului 
judiciar. 
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în 
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condiţiile art. 99 alin. 3 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei, 
tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitoarei şi oficiului 
Registrului comerţului sau, după caz, Registrului societăţilor agricole ori Registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care 
debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul 
declarat. 
Va pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri 
inventarierea bunurilor debitoarei, 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 aceeaşi lege. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 va dispune deschiderea de către debitoare 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 administratorul 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 administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. 
Pentru continuarea procedurii va acorda termen. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea creditorilor BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, SC ROUA DEVELOPMENT SA şi SC 
GLOBAL AGENTS & CONSULTING SRL în contradictoriu cu debitoarea SC PERLA COVASNEI SA.  
În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide 
procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei SC PERLA COVASNEI SA cu sediul în or. Voluntari, b-dul. 
Pipera nr. 1/I, Clădirea Admin. D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, jud. Ilfov, CUI 558601. 
Pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la 
dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va 
depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 
85/2014. 
În cazul în care debitoarea nu depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să îşi 
manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 
85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce 
activitatea, de a-şi administrat bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a 
activităţii debitorului revine administratorului judiciar. 
Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă AKTIV LEX INSOLVENŢĂ 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 1.500 
lei din averea debitoarei. 
Fixează următoarele termene limită:  
- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei –01.01.2018;  
- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe –20.01.2018;  
- termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 15.02.2018; 
- data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 25.01.2018. 
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 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei, tuturor 
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitoarei şi oficiului 
Registrului comerţului sau, după caz, Registrului societăţilor agricole ori Registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care 
debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul 
declarat, 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 debitoarei, 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 aceeaşi 
lege. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune 
deschiderea de către debitoare 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 administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 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 de control în şedinţă publică, pentru analiza stadiului continuării procedurii, la data de 15.03.2018. 
Executorie. 
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Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi 
depus la Tribunalul Ilfov. 
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov. 
Pronunţată în şedinţa publică de la data de 23.11.2017. 
Preşedinte-Judecator Sindic ,                Grefier, 
Anuţi Stelian           Căruceriu Alexandru 
Pentru judecător promovat la Curtea 
De Apel Galaţi începând cu data de 01.01.2018, 
semnează preşedintele Tribunalului Ilfov. 
TERMEN: 15. 03 .2018, sala 4, ora 9:00, complet F7 
Creditor 
TC BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA 
Creditor 
TC SC ROUA DEVELOPMENT SA 
Creditor 
NR SC GLOBAL AGENTS & CONSULTING SRL 
Debitor 
NR PERLA COVASNEI SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRL 
 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CARPINTERO SRL, cod unic de înregistrare: 4949122 
Dosar nr. 3777/100/2017  
Debitor: SC CARPINTERO SRL – în faliment- 
Baia Mare, str. Traian Vuia nr.6, jud. Maramureş 
J24/2102/1993, CUI 4949122 
Lichidator judiciar: Certserv Insolv SPRL  
Temei juridic: art. 97 din legea 85/2014  

Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei 
SC Carpintero SRL 

Nr.14/09.01.2018 
I. Preliminarii 
Prin Încheierea Civilă nr.3212/27.11.2017 pronunţată în dosarul nr. 3777/100/2017 aflat pe rolul Tribunalului 
Maramureş s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de SC CARPINTERO SRL cu sediul social 
în localitatea Baia Mare, str. Traian Vuia nr.6, jud. Maramureş, 
J24/2102/1993, CUI 4949122, fiind numit în calitate de lichidator judiciar provizoriu Certserv Insolv SPRL cu sediul 
social în Baia Mare, str. 1 Mai nr. 3, jud. Maramureş. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost formulată de debitoare prin administrator statutar, motivat de 
faptul că activitatea economică şi comercială a societăţii este foarte scăzută şi din cauza pierderilor acumulate şi a lipsei 
fondurilor băneşti se află în imposibilitatea de a desfăşura activitate în continuare şi a plăti datoriile exigibile către 
creditori. 
Lichidatorul judiciar a întocmit prezentul raport în temeiul dispozițiilor art. 92 din Legea 
85/2014 pe baza informaţiilor deţinute până la acest moment, atât informaţii furnizate de debitoare cât şi informaţii 
obţinute de lichidatorul judiciar urmare a demersurilor intreprinse. 
Conform informaţiilor furnizate de ORC Maramureş, societatea a fost înfiinţată în anul 1993 iar asociat unic al 
societăţii este Pintea Vasile Ilie domiciliat în Baia Mare, str. Traian Vuia nr.6, judeţul Maramureş. Funcţia de 
administrator judiciar a fost deţinută de asociatul unic.  
Obiectul principal de activitate al societăţii este CAEN 3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a. 
La data de 08.01.2018 şi 09.01.2017, debitoarea a predat pe bază de proces verbal documente privind situația financiară 
a societății pe ultimii 2 ani şi Balanța contabilă la luna anterioară deschiderii procedurii insolvenţei Octombrie 2017 
II. Situaţia financiară a societăţii SC CARPINTERO SRL pe anii 2015 -2016 şi luna anterioară deschiderii procedurii 
insolvenţei Octombrie 2017 
Situaţia financiară se prezintă astfel:  

Denumire indicatori 2015 2016 31.10.2017 2015 
/2016 

2017 
/2016 

Indicatori din BILANT           
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 794 0 0 0,0 0 
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 31.851 27.256 19.496 1,17 0,71 
Stocuri 21.055 17.397 19.282 1,21 1,11 
Creante 749 0 0 0 0 
Casa şi conturi la banci 10.047 9.859 214 1,01 0,02 
DATORII 600.402 691.644 740.815 0,86 1,07 

Administrator
Highlight




