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3. Societatea AVANTI PAN PROD SRL, cod unic de înregistrare: 28110020 
Romania 
Tribunalul Bucureşti 
Secţia a VII-a Civilă 
Splaiul Independenţei nr. 319L, Clădirea B, Bucureşti, sector 6 
Dosar nr. 47124/3/2017 

Comunicare încheiere civilă  
emisă la: ziua 15 luna 01 anul 2018 

Către, 
DEBITOR  
SC AVANTI PAN PROD SRL cu sediul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 19C, et. 1, biroul nr. 1, sector 6 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. din data de 27.12.2017 pronunţată în dosarul nr. 47124/3/2017 de 
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC AVANTI PAN PROD SRL cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Iuliu Maniu nr. 19C, et. 1, biroul nr. 1, sector 6 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
Dosar nr. 47124/3/2017 
România 
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă 

Încheiere de şedinţă 
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 15.12.2017 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – Judecator Sindic — Zamfir Maria 

 Grefier — Panait Paula-Anca 
Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă formulată de debitorul SC AVANTI PAN PROD SRL. 
 La prima strigare, la apelul nominal făcut în şedinţa Camerei de Consiliu se constată lipsa părţilor. 
Cauza este lăsată la a doua strigare, în temeiul art. 104 pct. 13 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor. 
La a doua strigare, la apelul nominal făcut în şedinţa Camerei de Consiliu se constată lipsa părţilor. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, 
Instanţa reţine cauza spre soluţionare. 

Tribunalul, 
Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, instanţa urmează 
a amâna judecata cauzei, 

Dispune: 
Amână pronunţarea la data de 27.12.2017. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.12.2017. 
Preşedinte,                  Grefier, 

* 
Dosar nr. 47124/3/2017 
România 
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă 

Încheiere de şedinţă 
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 27.12.2017 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – Judecator Sindic — Zamfir Maria 

 Grefier — Panait Paula-Anca 
Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă formulată de debitorul SC AVANTI PAN PROD SRL. 
Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa Camerei de Consiliu de la 15.12.2017 consemnate în încheierea de 
şedinţă de la aceea dată, ce face parte integrantă din prezenta când, Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera şi 
pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, a amâna pronunţarea la 27.12.2017, când a pronunţat 
prezenta sentinţă. 

Tribunalul, 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII a Civilă la data de 14.12.2017 sub nr. 
47124/3/2017, debitoarea SC AVANTI PAN PROD SRL a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei 
societăţii şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolventa CII DUMITRACHE MIHAELA 
ANDRADA. 
 În motivarea cererii s-a arătat în esenţă că în patrimoniul societăţii există un dezechilibru financiar, că fondurile băneşti 
disponibile nu permit plata datoriilor exigibile către creditori, societatea tranzitând o perioadă de reală dificultate 
economică.  
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 S-a precizat şi faptul că datoriile societăţii depăşesc valoarea prag de 40.000 lei, suma scadentă fiind de 16.630.063 lei, 
cu o vechime mai mare de 60 de zile. 
 În drept, au fost invocate prevederile art. 38 alin. 1, art. 66, 67, 71 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
 În susținerea cererii, au fost depuse la dosar înscrisuri. 
 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 
 Potrivit art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, debitorul 
aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi în 
termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada 
notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei. 
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile."  
Prin art. 5 pct. 72 din acelaşi act normativ, s-a statuat că valoarea prag reprezintă cuantumul minim al creanţei pentru a 
putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă fie de creditori, fie de debitor, valoare ce este în 
cuantum de 40.000 lei. 
La art. 67 alin. 1 se menţionează că cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte: 
a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna 
precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; 
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează 
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate; 
c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, 
scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă; 
d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive; 
e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii; 
f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile 
în nume colectiv şi cele în comandită; 
g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform 
unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; 
h) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii; 
i) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul 
societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul 
profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de 
prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive; 
j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau 
administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de 
fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de 
prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii; 
k) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente 
financiare emise; 
l) o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora; 
m) dovada codului unic de înregistrare; 
n) dovada notificării organului fiscal competent. 
 Din art. 71 alin. 1 al legii, se reţine că, dacă prin declaraţia făcută potrivit art. 67 alin. 1 lit. g, debitorul îşi arată intenţia 
de a intra în procedură simplificată, judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. Se 
reţine că la dosarul cauzei s-a depus declaraţia la care face referire art. 67 alin. 1 lit. g, respectiv decizia asociatului unic 
nr. 64/20.11.2017, că debitoarea se află în stare de insolvenţă, cuantumul datoriilor depăşind valoarea prag de 40.000 
lei, situaţie faţă de care urmează a dispune în consecinţă admiterea cererii debitoarei şi deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei. 
 Drept urmare, în baza art. 145 alin. 2 se va dispune dizolvarea societăţii debitoare, iar în baza art. 85 alin. 4 se va ridica 
dreptul de administrare al societăţii. 
Faţă de dispoziţiile art. 73 raportat la art. 45 alin. 1, lit. d din Legea 85/2014, se va desemna, faţă de solicitarea 
debitoarei, în calitate de lichidator judiciar provizoriu, pe CII DUMITRACHE MIHAELA ANDRADA care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3.000 
lei din averea debitorului. 
Se va pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze notificările şi comunicările puse în sarcina sa de către legiuitor, 
conform art. 99 şi urm. din Legea nr. 85/2014, să întocmească lunar raport de activitate, precum şi raportul asupra 
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cauzelor şi împrejurărilor care au dus la starea de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, să 
efectueze inventarierea bunurilor societăţii, să facă demersuri pentru deschiderea unui cont la o unitate bancară pe 
numele debitoarei. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 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 notificarea deschiderii 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 şi se vor sigila bunurile din averea debitorului în sarcina lichidatorului 
judiciar. 
Totodată, se vor stabili termenele limită la care se referă art. 100 din lege şi în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă va dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii simplificate 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.  
Totodată, se va fixa termen pentru continuarea procedurii la 23.03.2018. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de debitorul SC AVANTI PAN PROD SRL cu sediul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 19C, 
et. 1, biroul nr. 1, sector 6. 
În temeiul art. 71 alin.1 raportat la art. 38 alin. 2 lit. e din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura simplificată a insolvenţei împotriva debitorului.  
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. 
Fixează următoarele termene limită: - termenul limită pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă 12.02.2018; termenul 
de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 22.02.2018; termenul de 
întocmire a tabelului definitiv 19.03.2018; data primei şedinţe a adunării creditorilor 27.02.2018. 
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CII DUMITRACHE MIHAELA ANDRADA care va îndeplini principalele 
atribuţii prevăzute de art. 58 din lege, precum şi celelalte atribuţii prevăzute în textul legal, cu o remuneraţie de 3.000 
lei din fondul de lichidare. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze notificările conform art.99 şi art. 100 din lege, precum şi 
comunicările prevăzute în art. 76 din textul legii. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească lunar raportul de activitate prevăzut de art. 59 din lege, precum şi 
raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei, cu menţionarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, în termen de maxim 40 de zile de la data desemnării, în sensul art. 97 din lege. 
Acordă termen pentru continuarea procedurii la 23.03.2018. 
Executorie.  
Cu apel, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, în termen de 7 zile de la comunicare. 
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 27.12.2017. 
Preşedinte,                 Grefier, 
Zamfir Maria           Panait Paula-Anca 
 
4. Societatea GREEN INVESTMENT-BUILDING MATERIALS BROKER  SRL, cod unic de înregistrare: 
27603615 
România  
Tribunalul Bucureşti  
Secţia a VII a Civilă  
Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, clădirea B, cam. E29 
Dosar nr. 45800/3/2016/a1 
Termen 16.05.2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 12 luna 01 anul 2018 

CONTESTATOR  
1. NR SC MAGNICOM SRL - Braşov, str. Poarta Schei, nr. 35, ap. 10, Judeţ BRAŞOV  
-  de a achita taxa de timbru în cuantum de 200 lei, conform art. 14 din O.U.G. 80/2013, sub sancțiunea anulării. 
Împotriva modului de stabilire a taxei contestatorul are dreptul de a formula cerere de reexaminare în termen de 3 zile 
de la data comunicării taxei datorate, conform art. 39 al. 1 din O.U.G. 80/2013 
- De a face dovada calității de reprezentant legal și convențional, conform art. 151 al. 2 și 4 C.proc.civ, sub sancțiunea 
anulării 
- De a face dovada transmiterii contestației și înscrisurilor către debitoare și administratorul judiciar, conform art. 111 
al. 4 din legea 85/2014, sub sancțiunea amenzii 
DEBITOR  

Administrator
Highlight




