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* 
Ordinul 

administratorului judiciar Consiliul De Insolvență IPURL privind titlurile de valoare emise și conturile 
bancare/de trezorerie deschise de debitorul Pilierul Security SRL 

Dosar nr.10395/99/2017 (nr.vechi 626/99/2017); Instanţa de fond: România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment; 
Judecător sindic: Roxana Barbir; Hotărâre judecătorească: Încheierea nr.3/2018 din 16.01.2018; Arhiva instanţei: 
România, mun.Iași, str. Elena Doamna nr.1A, jud.Iași; Telefon: 0232-260.600; 0232-211.265; 0332.403.663;  
Debitor: Pilierul Security SRL („în insolvenţă“/ „in insolvency“/ „en procedure collective“); sediul social: România, Sat 
Vișani, comuna Bârnova, str. Alexandru Macedonski nr.6, camera 1, jud.Iași; Nr.Reg.Com. J22/1951/26.10.2011; 
C.U.I. 29268967/26.10.2011;  
Administrator judiciar: Consiliul De Insolvență I.P.U.R.L.; Asociat coordonator: Țiplea Liviu - practician în insolvență 
compatibil; sediul ales: România, mun.Iași, str. Stihii nr.2A, bloc Stihii, et.3, ap.8, județul Iași; sediul social: România, 
mun.Iași, str. Dacia nr.29, bl.M, parter, apart.1, județul Iași; Nr.UNPIR RFO II - 0730; Atestat UNPIR 2A0730; C.I.F. 
32855694; E-mail: consiliuldeinsolventa@gmail.com; cinsolventa@gmail.com; Telefon: 0744-95.04.95; 0734-
20.10.80; Nr.10395/99/2017/2/17.01.2018;  
Consiliul De Insolvență I.P.U.R.L., cu datele din antet, în calitate de administrator judiciar și în exercitarea atribuțiilor 
legale de supraveghere a debitorului Pilierul Security SRL, cu sediul social în România, Sat Vișani, comuna Bârnova, 
str. Alexandru Macedonski nr.6, camera 1, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Iași sub numărul J22/1951/26.10.2011 și având Cod Unic de Înregistrare 29268967 din data de 26.10.2011,  
având în vedere: a) faptul că prin Încheierea nr.3/2018 din 16.01.2018 s-a deschis procedura generală de insolvență 
împotriva debitorului Pilierul Security SRL în dosarul nr.10395/99/2017 de pe rolul Tribunalului Iași - Secţia II Civilă-
Faliment; b) data deschiderii procedurii din 16.01.2018, așa cum este definită prin art.5-pct.25 din legea nr.85/2014, 
este data de referință pentru toate creanțele, acțiunile, faptele și actele exercitate/revendicate asupra debitorului și/sau 
averii sale; c) faptul că de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau 
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului, potrivit art.75 din legea nr.85/2014; d) 
faptul că prin hotărârea de deschidere a procedurii generale de insolvență instanța nu a ridicat dreptul de administrare al 
debitorului deoarece aceasta și-a declarat intenția de reorganizare judiciară, potrivit art.85 din legea 85/2014; e) faptul 
că debitorul poate să-și desfăşoare activităţile curente și poate rula fondurile prin casierie dar și prin conturile bancare 
existente și implicit poate efectua încasări și/sau plăţi către angajații/ furnizorii/creditorii/terții/partenerii cunoscuţi 
și/sau agreați, în sensul art.87 alin.1 lit.a) din legea nr.85/2014; f) faptul că orice creditor al debitorului își poate 
valorifica/revendica creanța sa prin depunerea unei cereri de admitere a creanței împreună cu documentele justificative 
ale creanței în dosarul nr.10395/99/2017 de la Tribunalul Iași - Secţia II Civilă-Faliment; g) faptul că 
beneficiarul/posesorul unei instrument de plată și/sau titlu de valoare care solicită plata pentru o creanță născută anterior 
datei de deschidere a procedurii își poate revendica drepturile de creanță asupra averii debitorului Pilierul Security SRL 
prin formularea și depunerea unei cereri de admitere a creanței depusă la dosarul cauzei în procedura colectivă a 
insolvenței, potrivit art.102 alin.1 și alin.3 din legea nr.85/2014; h) faptul că posesorii de titluri de valoare la ordin sau la 
purtător pot solicita administratorului/lichidatorului judiciar restituirea titlurilor originale și păstrarea la dosar a unor 
copii certificate de acesta. Administratorul/ lichidatorul judiciar va face mențiunea pe original despre prezentarea 
acestora, conform art.104 alin.3 din legea nr.85/2014; i) faptul că refuzul la plată a unui instrument de plată și/sau titlu 
de valoare pentru plata unei creanțe născute anterior datei de deschidere a procedurii, pe motiv de insolvența 
debitorului, nu implică anularea/nulitatea instrumentului de plată/titlului de valoare, nu afectează drepturilor de creanță 
și implicit nu duce la prejudicierea beneficiarului; j) faptul că analiza pe fond a creanțelor declarate asupra averii 
debitorului se face de administratorul judiciar, potrivit atribuțiilor sale legale și exclusive prevăzute la art.58 din legea 
nr.85/2014 și art.41 alin.3-4 din O.U.G. nr.86/2006 republicată; k) creanţele născute anterior datei deschiderii procedurii 
sunt acele creanţe principale și accesoriile acestora care s-au născut prin acte și fapte de comerţ, inclusiv contractarea de 
împrumuturi/credite și/sau comisioane bancare, efectuate sau încheiate de debitor anterior datei deschiderii procedurii;  
ținând seama și de raporturile dintre debitor și instituția de credit/plată ori de trezorerie, respectiv: l) calitatea de 
prestator de servicii bancare și/sau servicii de plată a instituției de credit/plată ori de trezorerie în raport cu debitorul, 
potrivit art.18 alin.1 lit.d) și art.20 alin.1 lit.c) din O.U.G. nr.99/2006; m) calitatea de titular de cont și utilizator de 
servicii de plată a debitorului în raport cu instituția de credit/plată ori de trezorerie, în sensul art.5 pct-le 21, 23, 25 și 37 
din O.U.G. nr.113/2009; n) furnizarea informațiilor de natura secretului bancar către reprezentații legali ai titularului de 
cont, potrivit art.113 din O.U.G. nr.99/2006; o) Regulamentele B.N.R. nr.1/09.01.2012 actualizat, nr.2/09.01.2012 
actualizat și nr.16/12.12.2012 actualizat;  
luând în considerare și următoarele aspecte: p) faptul că debitorul Pilierul Security SRL și-a declarat și menținut intenţia 
de reorganizare judiciară, potrivit art.5-pct.54 din legea nr.85/2014; q) faptul că prin Hotârârea A.G.A. adoptată de 
asociatul unic la data de 17.ianuarie.2018, a fost desemnat ca administrator special Samoilă Bogdan-Constantin, 
cetăţean român, cu domiciliul actual în Sat Vișani, comuna Bârnova, str. Alexandru Macedonski nr.6, județul Iași; r) 
notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență, emisă potrivit art.99-100 din legea nr.85/2014 și 
comunicată creditorilor și instituțiilor de credit/plată și de trezorerie; s) dispozițiile art.5 pct.46, art.58 alin.1 lit.e) și 
art.75 din legea nr.85/2014;  
în vederea acoperirii cheltuielilor și a maximizării averii debitorului Pilierul Security SRL,  
În Temeiul art.5 pct.66 - lit.a) și art.86 din legea nr.85/2014, art.41 alin.3-4 din O.U.G. nr.86/2006 rep. și al Încheierii 
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nr.3/2018 din 16.01.2018 dată de Tribunalul Iași - Secţia II Civilă-Faliment în dosarul nr.10395/99/2017 Ordonă 
1. Prezentarea, în original și în termen maxim de 30 (treizeci) de zile de la primirea prezentului ordin, în vederea 
efectuării mențiunii prevăzute de art.104-alin.3 din legea nr.85/2014, a tuturor titlurilor de valoare nominative, la ordin 
sau la purtător, respectiv file cec, bilete la ordin, cambii, titluri la purtător, certificate de depozit, bonuri de tezaur, etc., 
care au fost emise/girate/avalizate/predate de debitor;  
2. Refuzarea la plată a tuturor instrumentelor de plată sau titlurilor de valoare, prezentate spre plată sub orice formă, 
care au fost emise/trase/girate/avalizate/predate de debitor, cu efectuarea mențiunii insolvența 
debitorului/trăgătorului/girantului/avalistului/ emitentului” sau a unei mențiuni similare și/sau cu modificarea 
corespunzătoare a calității pe care debitorul o are în raportul de plată;  
3. În cazul refuzului la plată și în limita dispozițiilor legale, administratorul judiciar solicită expres instituțiilor de 
credit/plată ori de trezorerie să nu declare debitorul Pilierul Security SRL la Centrala Incidentelor de Plăţi și/sau la 
Centrala Riscurilor de Credit, având în vedere cele expuse în motivarea prezentului ordin;  
4. Deblocarea și punerea, de îndată, la dispoziția debitorului Pilierul Security SRL și a administratorului special 
Samoilă Bogdan-Constantin a tuturor conturilor și subconturilor deschise la instituțiile de credit/plată ori de trezorerie;  
5. Închiderea, de îndată, a tuturor conturilor și subconturilor cu sold negativ, sold „0” (zero) ori sold pozitiv de maxim 
50 (cincizeci) lei, la data de deschiderii procedurii sau ulterior, după efectuarea transferurilor, cu excepția conturilor 
menținute expres de debitor și a celor atașate creanțelor declarate de instituțiile de credit în procedura insolvenței;  
6. Autorizează/împuternicește pe administratorul special Samoilă Bogdan-Constantin, cetăţean român, cu domiciliul 
actual în Sat Vișani, comuna Bârnova, str. Alexandru Macedonski nr.6, județul Iași, pentru deschiderea oricărui cont 
bancar și/sau de trezorerie, inclusiv contul special colector deschis potrivit art.39-alin.2 din legea nr.85/2014 dar și 
contul special de TVA prevăzut de O.G. nr.23/2017 aprobată prin Legea nr.275/2017, depunerea specimenului de 
semnătură bancară, depunerea/ ridicarea documentelor bancare și efectuarea tuturor operațiunilor bancare, inclusiv 
încasări, plăți, depuneri și ridicări de numerar, pentru toate conturile debitorului Pilierul Security SRL;  
7. Disponibilizarea şi punerea, de îndată, la dispoziţia debitorului Pilierul Security SRL și a administratorului special 
Samoilă Bogdan-Constantin a tuturor disponibilităţilor băneşti, în lei sau în orice valută, aflate în conturile debitorului 
Pilierul Security SRL în vederea efectuării următoarelor operațiuni: a) ridicări/depuneri de numerar și/sau încasări/plăţi 
ori transferuri efectuate de debitor prin casierie dar și prin conturile bancare existente de la/către 
angajații/furnizorii/creditorii/terții/ partenerii cunoscuţi și/sau agreați de debitor, inclusiv rularea fondurilor prin 
conturile bancare existente și rămase deschise, cu scopul desfășurării activității curente, în sensul art.87 alin.1 lit.a) din 
legea nr.85/2014; b) ridicări/depuneri de numerar și/sau încasări/plăţi ori transferuri efectuate pentru achitarea 
remunerațiilor, onorariilor și a obligațiilor derivate din salarii și din drepturi intelectuale de orice fel; c) transferul, prin 
virament bancar, în/din contul special colector deschis potrivit art.39-alin.2 din legea nr.85/2014 și conform Încheierii 
nr.3/2018 din 16.01.2018 dată de Tribunalul Iași, a fondurilor bănești din averea debitorului necesare acoperirii tuturor 
cheltuielilor aferente procedurii de insolvență;  
8. Comunicarea, de îndată, către organele de executare silită, care exercită proceduri de executare silită asupra 
debitorului și averii sale, a stării de insolvență a debitorului, cu indicarea expresă a dosarului cauzei și a datelor de 
contact ale administratorului judiciar;  
9. Comunicarea către administratorul judiciar Consiliul De Insolvență IPURL în termen maxim de 30 (treizeci) de zile 
de la primirea prezentului ordin a următoarelor acte și informații: a) codurile IBAN, extrasele de cont în ultimii 3 ani și 
soldurile la data deschiderii procedurii pentru toate conturile și subconturile debitorului deschise și/sau închise anterior 
acestei date; b) conturile și subconturile debitorului care au fost închise potrivit prezentului ordin; c) actele de 
constituire/acordare de garanții în favoarea creditorilor în ultimii 3 ani; d) actele constituire de depozite bancare de către 
debitor în ultimii 3 ani; e) actele de achiziționare de titluri de participare de către debitor în ultimii 3 ani; f) orice alte 
acte și informații privind debitorul și cele solicitate mai sus.  
10. Dispozițiile prezentului ordin sunt valabile până la revocare, parțial sau integral, se comunică și se aplică către/de 
instituțiile de credit/plată ori de trezorerie la care debitorul are sau avea conturi deschise până la data deschiderii 
procedurii.  
Data: 17.01.2018 

Administrator judiciar, 
Consiliul De Insolvență I.P.U.R.L.  

prin asociat coordonator Țiplea Liviu 
 

Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CONFSTAR SRL, cod unic de înregistrare: 13716010 

Depunere raport lunar de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei 
Nr.: 44/15.01.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1173/1371/2007 Tribunal Specializat Mures, Judecător sindic Valentin Buliga 
2. Creditori: -  
3.1. Debitor: SC Confstar SRL, cu sediul în Sovata, str. Teiului nr. 20A jud. Mureş, inregistrata la O.R.C.Mures sub nr. 
J. 26/127/2001, avand C.F. R 13716010 
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight




