BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2106/31.01.2018
"Art. 72 (...) (2) în termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului, instanţa o va comunica debitorului şi
organului fiscal competent. (3) în termen de 10 zi/e de la primirea cererii, debitorul trebuie fie să conteste, fie să
recunoască existenţa stării de insolvenţă. în cadrul judecării contestaţiei, va putea fi administrată doar proba cu
înscrisuri. (...) (5) în cazul achitării, până la închiderea dezbaterilor, a creanţei creditorului care a solicitat deschiderea
procedurii, judecătorul-sindic va respinge cererea ca rămasă fără obiect, cauţiunea depusă fiind restituită în mod
corespunzător."
4. Cererea de de deschidere a insolvenţei a fost formulată de AGFP în data de 13.11.2017, Etnic Butic a primit cererea
pe 19.11.2017, iar prima instanţă a dispus deschiderea procedurii insolvenţei la data de 24.11.2017, insolventă fiind
aşadar deschisă la doar 5 zile procedurale după formularea comunicarea cererii către debitor.
5. Este evident aşadar că a fost încălcat dreptul Etnic Butic de a contesta în termen de 10 zile starea de insolventă
pretinsă de AJFP şi de a propune probe în acest sens.
6. Dat fiind termenul foarte scurt acordat de instanţă (i.e. 5 zile), Etnic Butic a solicitat un termen pentru angajarea unui
apărător şi plata debitului datorat către AJFP, ceea ce era imposibil să se realizeze în termenul impus de judecătorul
sindic.
7. Este aşadar vădit eronată constatarea primei instanţe cum că Etnic Butic nu ar
fi contestat starea de insolventă în termenul impus de prevederile precizate.
8. Este mai mult decât rezonabil că un probatoriu privind situaţia financiară a societăţii nu poate fi constituit şi depus
într-un termen atât de scurt la o instanţă aflată în altă localitate decât debitoarea, Etnic Butic fiind pusă practic în
imposibilitatea de a aduce vreo probă prin care să conteste susţinerile AJFP.
9. Legiuitorul instituie într-adevăr o prezumţie în favoarea creditorului, dar aceasta este relativă şi poate fi răsturnată
prin proba contrară conform art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014. Astfel, fără a contesta celeritatea specifică procedurii
insolvenţei, societatea pârâtă trebuie să aibă totuşi posibilitatea de a se apăra prin mijloace de probă specifice acestui
cadru procesual (e.g. depunerea documentaţiei financiar- contabile care să reflecte situaţia financiară a societăţii sau
extrase din conturile deschise pe numele societăţilor).
10. De altfel, simplul fapt că Etnic Butic urmează să achite debitul datorat către AJFP este mai mult decât suficient
pentru a rezulta că starea de insolvenţă nu există, fiind rezonabil ca instanţa să fi acordat măcar un termen pentru
achitarea acesteia.
11. Nu mai puţin important este şi faptul că AJFP nu a făcut dovada faptului că Etnic Butic nu are disponibilităţi băneşti
suficiente, împrejurarea începerii executării silite nefiind nici măcar adusă la cunoştinţa Etnic Butic.
12. în concluzie, Etnic Butic nu este în insolvenţă şi nici nu a beneficiat de dreptul de a contesta alegaţiile AJFP din
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.
II. Lipsa oricărui motiv pentru ridicarea dreptului de administrare. încălcarea art. 85 din Legea nr. 85/2014
13. Conform art. 85 din Legea nr. 85/2014, în cazul cererilor formulate de creditori, ridicarea totală a dreptului de
administrare este un caz de excepţie şi se dispune doar dacă există motive temeinice precum pierderi continue sau lipsa
unui plan raţional de activitate.
14. Or, niciuna dintre aceste condiţii nu avea cum să fie îndeplinită la data deschiderii procedurii insolvenţei, din
moment ce Etnic Butic nu a avut nici măcar termenul necesar pentru a se apăra împotriva susţinerilor AGFIP.
15. Mai mult de atât, ridicarea totală a dreptului de administrare a dus şi la imposibilitatea Etnic Butic de a achita
creanţa datorată către AGFP. vătămarea adusă drepturilor subscrisei fiind evidentă.
16. în concluzie, prima instanţă în mod nelegal a ridicat în totalitate dreptul de administrare al Etnic Butic.
17. Faţă de cele expuse, se impune schimbarea în totalitate a Sentinţei în sensul respingerii cererii de deschidere a
procedurii insolvenţei formulate de AGFP şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de
soluţionarea prezentei cauze.
In temeiul art. 411 din Codul de procedură civilă, solicităm judecarea cauzei în lipsă.
în drept: art. 73, art. 85 din Legea nr. 85/2014, precum şi orice alte prevederi legale incidente.
Probe: înscrisuri, expertiză tehnică de specialitate şi orice alt mijloc de probă a căror necesitate va rezulta din dezbateri.
Cu stimă,
Etnic Butic SRL
Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DB PRECISION SRL, cod unic de înregistrare: 28116146
România, Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 101/111/2018
Data: 19.01.2018
Comunicare încheiere nr. 23/F/2018
emisă la: 19.01.2018
Către,
ORC Bihor, Oradea, str. Ştefan Zweig nr.11, judeţul Bihor
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 23/F/2018 din data de 19.01.2018 pronunţată în dosarul 101/111/2018, de
Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC DB Precision SRL, cu sediul în Oradea, Calea
Boşului nr.50/A, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/346/2011, CUI 28116146.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Parafa preşedintelui instanţei,

Grefier,
*

România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 101/111/2018
Încheiere nr. 23/F/2018
Şedinţa camerei de consiliu din data de 19 ianuarie 2018
Completul de judecată constituit din:
Judecător sindic: Bendea Florin
Grefier sindic: Szabo Alexandru
Pe rol soluţionarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, formulată de debitorul
SC DB Precision SRL, cu sediul în Oradea, Calea Boşului nr.50/A, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J05/346/2011, CUI 28116146, având ca obiect procedura insolvenţei.
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din Legea nr. 85/2014.
S-a făcut referatul oral al cauzei, grefierul învederând judecătorului sindic că cererea a fost legal timbrată cu suma de
200 lei taxă judiciară de timbru, conform chitanței 26564 1001120134 AC din data de 10.01.2018, după care:
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 394 Cod procedură civilă, declară închise
dezbaterile.
Judecătorul – sindic
Deliberând:
Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.01.2018, legal timbrată cu 200 lei taxă timbru,
debitorul SC DB Precision SRL, cu sediul în Oradea, Calea Boşului nr.50/A, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J05/346/2011, CUI 28116146, a solicitat deschiderea procedurii simplificată de insolvenţă, şi
desemnarea în calitate de lichidator judiciar pe SIS Insolvency SPRL.
În motivare se arată că este în stare de insolvenţă, în momentul actual neputând onora obligaţiile scadente din
lichiditățile financiare de care dispune.
Constituind o procedură colectivă de recuperare a creanţelor certe, lichide şi exigibile, art. 3 alin. (1) din Legea nr.
85/2014 prevede că ea se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia
celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte
regimul insolvenţei lor.
Din cuprinsul balanţei de verificare aferente perioadei 01.11.2017 – 30.11.2017, depusă de către debitoare rezultă că
aceasta, la data de 30.11.2017, avea datorii scadente în cuantum de 4.263.160,93 lei, iar disponibilitățile băneşti nu erau
suficiente pentru acoperirea datoriilor.
În aceste condiţii, faţă de creanţele evidenţiate în cuprinsul balanţei de verificare, judecătorul sindic consideră că
patrimoniul debitoarei se află în stare de iminentă insolvenţă, astfel încât se impune admiterea cererii formulate de
aceasta în vederea deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă prevăzute de Legea nr. 85/2014.
Cât priveşte desemnarea lichidatorului judiciar, judecătorul sindic reţine că din examinarea coroborată a prevederilor
art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, rezultă că legiuitorul a acordat prioritate în faza incipientă a procedurii
opţiunii exprimate de către debitor, în măsura în care nu este formulată şi o cerere de către un creditor.
Pentru aceste considerente, judecătorul sindic va dispune desemnarea în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe SIS
Insolvency SPRL.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de debitoarea SC DB Precision SRL, cu sediul în Oradea, Calea Boşului nr.50/A, judeţul
Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/346/2011, CUI 28116146, pentru deschiderea procedurii
simplificate de insolvenţă.
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. e, art. 71 alin 1) şi art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014,
Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC DB Precision SRL, cu sediul în
Oradea, Calea Boşului nr.50/A, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/346/2011, CUI 28116146.
Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC DB Precision SRL.
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014,
Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe SIS Insolvency SPRL, cu sediul în Oradea, str. Armatei Române nr.6,
judeţul Bihor, CIF 30721122, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, a cărui retribuție provizorie va fi
de 500 lei, urmând să se depună un decont în acest sens.
În temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar ca în maxim de 5 zile să
convoace adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special.
În baza art. 63 alin. (1) raportat la art. 59 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească
lunar un raport de activitate.
În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat provizoriu să
procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului.
În temeiul art. 145 alin.2 din Legea nr. 85/2014,
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
În temeiul art. 99 şi art. 147 alin (1) din Legea nr. 85/2014;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea
privind procedura de insolvenţă.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 06 martie 2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 19 martie 2018.
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 16 aprilie 2018
Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 18 aprilie 2018, camera 66, ora 9
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii în condiţiile art. 100 alin (1) din Legea nr. 85/2014 de către
lichidatorul judiciar provizoriu.
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei.
În temeiul art. 39 alin (2) din Legea nr. 85/2014,
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 lichidator.
În temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare ce se depune la Tribunalul Bihor.
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi data de 19 ianuarie 2018.
Judecător sindic,
Grefier sindic,
Bendea Florin
Szabo Alexandru
Se va comunica cu:
1.Debitor - SC DB Precision SRL
2.Lichidator judiciar - SIS Insolvency SPRL
3.BPI.
2. Societatea GALIRIO SRL, cod unic de înregistrare: 20604559
România, Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia a II-a civilă
Dosar nr.100/111/2018
Data 19.01.2018
Comunicare încheiere nr.22/F/2018
emisă la 19.01.2018
Către,
ORC Bihor, Oradea, str. Ştefan Zweig nr.11, judeţul Bihor
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 22/F/2018 din data de 19.01.2018 pronunţată în dosarul 100/111/2018, de
Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia A II-a Civilă, privind debitorul SC Galirio SRL, cu sediul în Oradea, P-ţa Nucetului
nr.24, bl. DE4, parter, ap.35, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/1054/2009, CUI 20604559
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor Oradea, Secţia a II-a civilă
Dosar nr. 100/111/2018
Încheiere nr.22/F/2018
Şedinţa camerei de consiliu din data de 19 ianuarie 2018
Completul de judecată constituit din:
Judecător Sindic Bendea Florin
Grefier Sindic Szabo Alexandru
Pe rol soluţionarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, formulată de debitorul
SC Galirio SRL, cu sediul în Oradea, P-ţa Nucetului nr.24, bl. DE4, parter, ap.35, jud. Bihor, cu sediul procesual ales la
av. Olar Gavril Daniel în Oradea, P-ţa Ferdinand nr.3, etaj 1, ap.22, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J05/1054/2009, CUI 20604559, având ca obiect procedura insolvenţei.
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din Legea nr. 85/2014.
S-a făcut referatul oral al cauzei, grefierul învederând judecătorului sindic că cererea a fost legal timbrată cu suma de
200 lei taxă judiciară de timbru, conform chitanței 26564 1101140049 BA din data de 11.01.2018, după care:
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 394 Cod procedură civilă, declară închise
dezbaterile.
Judecătorul – sindic,
Deliberând:
Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.01.2018, legal timbrată cu 200 lei taxă timbru,
debitorul SC Galirio SRL, cu sediul în Oradea, P-ţa Nucetului nr.24, bl. DE4, parter, ap.35, jud. Bihor, cu sediul
procesual ales la av. Olar Gavril Daniel în Oradea, P-ţa Ferdinand nr.3, etaj 1, ap.22, judeţul Bihor, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J05/1054/2009, CUI 20604559, a solicitat deschiderea procedurii simplificată de
insolvenţă, şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar pe Gefin Insolv IPURL.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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