BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2749/08.02.2018
10. SC Hell Energy SRL, persoană juridică, cu sediul în loc. Ungheni, str. Platforma nr. 2, Corp C 249, Corp 251, jud.
Mureş, înregistrată în RC sub nr. J26/1346/2006, având CUI 18963836
11. Sc Roniv SRL, persoană juridică, cu sediul în Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr. 4, jud. Cluj, înregistrată în RC sub
nr. J12/3586/2005, având CIF 18022575
12. SC Pappa Reale SRL, persoană juridică, cu sediul în Braşov, str. Timiş – triaj nr. 6, înregistrată în RC sub nr.
J08/3611/1994, având CUI 6621937
13. SC Amigo & Intercost SRl, persoană juridică, cu sediul ales în odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 18, jud.
Harghita, înregistrată în RC sub nr. J19/175/2000, având CUI 13131768
Reprezentant:
1.Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, persoană juridică, cod de identificare fiscală
14942091, cu sediul în Miercurea Ciuc, Bd. Timişoarei, nr. 24, jud. Harghita;
Pârât:
1. Lakatos Imre, persoană fizică, cu domiciliul în Odorheiu Secuiesc, str. Breslelor nr. 15, ap. 7, jud. Harghita, C.I. seria
HR nr. 182098, emisă de Poliţia Odorheiu Secuiesc, la data de 26.10.2004
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 11, completul C4L, în data de 25.04.2018, ora 9:30, în proces cu debitoarea SC
Vyly Center SRL, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Recoltei nr. 20, jud. Harghita, cu nr. de ordine în RC
J19/382/1996, având CUI 8621860, prin administrator judiciar ECG Tamas Laszlo, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str.
Constructorilor nr. 15/10, jud. Harghita, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR sub nr. RFO II –
0166 din 31.12.2006.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
4. Societatea MATFORM SA, cod unic de înregistrare: 13370625
România
Tribunalul Harghita ,Secţia Civilă
Str. Szasz Endre nr. 6 Miercurea Ciuc.
Dosar nr. 100/96/2018
Comunicare încheierea civilă nr. 176 din 07.02.2018.
emisă la: ziua 08, luna 02, anul 2018
Parte interesată
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, persoană juridică, cod de identificare fiscală 14942091,
cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, b-dul Timişoarei, nr. 24, judeţulul Harghita.
Se comunică, alăturat, un exemplar al Încheierii civile nr. 176 din 07.02.2018, pronunţată în dosarul nr. 100/96/2018, de
Tribunalul Harghita, secţia civilă, privind pe societatea Matform SA, cu sediul social în municipiul Odorheiu Secuiesc,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, jud. Harghita, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/258/2000,
CUI 13370625, prin administrator statutar preşedinte al Consiliului de administraţie Mihaly Zoltan, pentru procedura
insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România
Tribunalul Harghita,Secţia Civilă
Dosar nr. 100/96/2018
Încheierea civilă nr. 176
Camera de Consiliu din data de 07 februarie 2018
Completul compus din:
Judecător-sindic: Sonia Vâga - Preşedinte
Grefier: Elena-Camelia Chiriloiu
Pe rol soluţionarea cererii formulată de debitoarea Matform SA, cu sediul social în municipiul Odorheiu Secuiesc, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 5, jud. Harghita, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/258/2000, CUI
13370625, prin administrator statutar preşedinte al Consiliului de administraţie Mihaly Zoltan, de deschidere a
procedurii generale a insolvenţei. Procedura se desfăşoară în camera de consiliu, fără citarea părţilor conform
prevederilor art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014. Constatându-se că în cauză nu se impune regularizarea cererii, faţă
de prevederile art. 41 alin.4 din Legea nr. 85/2014 şi că potrivit prevederilor art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014,
cererea se judecă în funcţie de actele depuse la dosarul cauzei, instanţa lasă cauza în pronunţare.
Judecătorul –sindic,
deliberând asupra cauzei de faţă, conform prevederilor art. 395 alin. (1) Cod pr civilã, constatã urmãtoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Harghita sub nr. 100/96/2018, Matform SA, cu sediul social în
municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, jud. Harghita, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul
Harghita sub nr. J19/258/2000, CUI 13370625, prin administrator statutar preşedinte al Consiliului de administraţie
Mihaly Zoltan, a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei.Cererea a fost timbrata cu 200 lei (f.
5).Debitoarea a solicitat sa fie numit administrator judiciar practicianul în insolvenţă B & B Insolvency Solution
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IPURL, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr. 18/P4, judeţul Harghita, având număr matricol
2A081, înregistrat în RFO sub nr. 0801/20.02.2015.Expunând situatia de fapt, debitoarea a arătat ca este intr-o situatie
financiara dificila, dar că se poate redresa prin reorganizarea activităţii.
In probatiune, debitoarea a depus înscriuri, respectiv:
-dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei; (fila 87)
-declaraţie pe proprie răspundere din care rezultă intenţia de reorganizare; (fila 82 - 83)
-declaraţiile prevăzute de art. 67 lit. j şi i din Legea nr. 85/2014; (fila 84).
-lista cu numele şi adresele creditorilor; (fila 59).
-contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii; (fila 26-28).
-dovada codului unic de înregistrare; (fila 85).
-bilanţ, situaţii financiare, cont de profituri şi pierderi, balanţa de verificare; fila 24 - 38)
Examinând cererea formulată, judecătorul sindic reţine următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
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 prevederilor art. 66 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele
care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi necesară o hotărâre a
asociaţilor/acţionarilor. În cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea procedurii simplificate, se va
depune şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens. In speţă s-a ataşat dovada notificării
organului fiscal, semnatarii cererii au dreptul de a adresa instanţei cererea de deschidere a procedurii, conform
informaţiilor de la ORC şi s-au ataşat toate înscrisurile necesare pentru soluţionarea cererii de deschidere a procedurii
generale, debitoarea făcând dovada unor creanţe care însumate depăşesc valoarea prag de 40.000 lei, prevăzută de art. 5
pct. 72 din Legea nr. 85/2014, a indicat denumirea şi alte date de identificare ale creditorilor, a depus documentele
contabile, declaraţiile pe proprie răspundere, inclusiv cea privind intenţia de a depune plan de reorganizare. Fata de cele
expuse mai sus, instanţa constatând ca debitoarea a făcut dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a se
dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei, va admite cererea şi va deschide procedura, cu toate consecinţele
prevăzute de lege. Referitor la desemnarea administratorului judiciar, faţă de prevederile art. 45 lit. d din Legea nr.
85/2014 şi având în vedere cererea debitorului, judecătorul sindic va desemna ca administrator judiciar practicianul în
insolvenţă B & B Insolvency Solution IPURL, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr. 18/P4,
judeţul Harghita, având număr matricol 2A081, înregistrat în RFO sub nr. 0801/20.02.2015. Având în vedere
informaţiile cunoscute până în prezent cu privire la situaţia debitoarei şi activităţile ce urmează să le îndeplinească
administratorul judiciar până la data primei adunări generale în care se va negocia onorariul, cu respectarea criteriilor
impuse de lege, judecătorul sindic stabileşte un onorariu provizoriu de maxim 3000 lei pe toata durata procedurii
insolvenţei, cu condiţia ca onorariul astfel stabilit, sa fie mai mic decât cel stabilit în cadrul primei adunări a
creditorilor.
Pentru aceste motive, în numele legii dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea Matform SA, cu sediul social în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae
Bălcescu, nr. 5, jud. Harghita, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/258/2000, CUI
13370625, prin administrator statutar preşedinte al Consiliului de administraţie Mihaly Zoltan. În temeiul art. 71 din
Legea nr. 85/20014 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune
deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei Matform SA
În temeiul art. art. 45 lit. d din Legea nr. 85/2014, desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu,
practicianul în insolvenţă B & B Insolvency Solution IPURL, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Marton Aron,
nr. 18/P4, judeţul Harghita, având număr matricol 2A081, înregistrat în RFO sub nr. 0801/20.02.2015, care va îndeplini
atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. Onorariul provizoriu va fi de maxim 3000 lei pe toata durata
procedurii insolvenţei, cu condiţia ca onorariul astfel stabilit, sa fie mai mic decât cel stabilit în cadrul primei adunări a
creditorilor.In vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014, dispune comunicarea prezentei încheieri către
instanţele judecătoreşti de pe raza Tribunalului Harghita şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.În
temeiul art. 71 alin 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca
administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100. Notificarea va fi comunicată creditorilor de
îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanţelor.Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2014, respectiv:
-termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii;
-termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi 23.03.2018;
-cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă;
-termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care va fi
12.04.2018;
-termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care va fi 07.05.2018;
-locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului
de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, la data de 17.04.2018;
Prima şedinţă a adunării creditorilor va include pe ordine de zi şi următoarele probleme:
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-Punerea în discuţie a problemei confirmării administratorului judiciar, desemnat de către judecătorul sindic şi
negocierea onorariului, în funcţie de criteriile obligatorii prevăzute în art. 38 alin. 2 din OUG nr. 86/2006. In acest scop,
administratorul judiciar va prezenta din timp creditorilor situaţia elementelor impuse de lege pentru negocierea
onorariului în cunoştinţă de cauză;
-Desemnarea comitetului creditorilor, dacă este cazul;.
-Punerea în discuţie a raportului întocmit în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea. nr. 85/2014.
Confirmarea administratorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de către creditorul care deţine mai mult de
50% din valoarea creanţelor, şi a onorariului negociat, în cazul în care nu există contestaţii se face, potrivit prevederilor
art. 45 lit. e din Legea nr. 85/2014, fără citarea părţilor, în camera de consiliu a Tribunalului Harghita, în termen de 5
zile de la data sesizării judecătorului-sindic.
In temeiul art. 101 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să efectueze inventarierea bunurilor din
averea debitorului, în termen de maxim 60 de zile de la deschiderea procedurii şi să comunice o copie de pe hotărârea
de deschidere a procedurii autorităţilor ori instituţiilor care ţin registrele în care sunt înregistrate bunurile debitoarei.
In temeiul art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să supună
judecătorului sindic, până în data de 26.02.2018, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie
continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. Raportul va cuprinde toate informaţiile impuse de lege şi se
vor anexa dovezi privind îndeplinirea cerinţelor art. 92 alin. 2 şi urm. din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 97 alin.(1)
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorului judiciar
să întocmească şi să supună judecătorului sindic, până la data de 16.03.2018, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă. Raportul va
cuprinde toate informaţiile impuse de lege şi se vor anexa dovezi privind îndeplinirea cerinţelor art. 97 alin. 2 şi urm.
din Legea nr. 85/2014. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerţului şi va fi
comunicată debitorului. In temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, dispune deschiderea în cel mai scurt termen posibil a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile
aferente procedurii. Minuta prezentei încheieri se comunică, de îndată, administratorului judiciar provizoriu.Dispune ca
administratorului judiciar să notifice, în condiţiile art. 99 alin.(3) din lege, deschiderea procedurii, debitoarei,
creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, în vederea efectuării menţiunilor,
precum şi publicarea, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de larga circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă. Pentru continuarea lucrărilor privind procedura insolvenţei acordă termen la data de 12.04.2018. Definitiva.
Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la primirea notificării.Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 07.02.2018.
Judecător sindic,
Grefier,
Sonia Vâga
Elena-Camelia Chiriloiu
Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DANCRISI SRL, cod unic de înregistrare: 9989519
Raport privind evaluarea și metoda de valorificare a bunurilor din averea debitorului SC Dancrisi SRL
Nr. 184/06.02.2018
Dosar nr. 2782/100/2015
Date privind dosarul: nr. 2782/100/2015, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal Judecător sindic : Ielciu Viorica Temei legal: Legea 85/2014 modificată, privind procedura insolvenței. Debitor:
SC DANCRISI SRL, cu sediul social în Loc. Baia Mare, Str. Andrei Mureșan, nr. 29, jud. Maramureș, înregistrată sub
nr. J24/793/1997, CUI 9989519. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență ANDRIȘAN ADRIAN, RO
29499740, cu sediul în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, et. IV, ap. 38, jud. Maramureş, nr. de înregistrare în
RFO I 3517 al U.N.P.I.R., tel/fax 0362-809921, e-mail: insolventaandrisan@gmail.com. Prin Încheierea Civilă nr. 2683
din data de 12 decembrie 2016 pronunțată în dosar nr. 2782/100/2015 de către judecătorul sindic desemnat de
Tribunalul Maramureș s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC DANCRISI
SRL, cu sediul social în Loc. Baia Mare, Str. Andrei Mureșan, nr. 29, jud. Maramureș, înregistrată sub nr.
J24/793/1997, CUI 9989519. Prin aceeași încheiere civilă a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu
Cabinet Individual de Insolvență Andrișan Adrian, cu sediul profesional în Baia Mare, George Coşbuc, nr. 25/A, et.
IV,cam. 38, jud. Maramureș. Au fost identificate în patrimoniul debitorului următoarele bunuri: 1) Concasor pe senile
Terex Finlay J-1175, -nr. de înmatriculare/serie:Jaw Crusher, -putere: 300 kw, -an: 2006, -greutate: 48000 kg, -condiție
satisfăcătoare. Raportul de evaluare a fost întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, în urma inventarierii bunului
aflat în patrimoniul debitorului, de către lichidatorul judiciar. Valoarea estimată de către evaluatorul desemnat pentru
bunul cuprins în averea debitorului falit în vederea valorificării acestuia în cadrul procedurii de faliment este de 279.209
lei (echivalentul a 61.000 euro). Cursul de schimb Lei/euro la data evaluării 4,5772 lei/euro. 2) Instalație de concasare și
sortare Terex Finlay 693 SUPERTRAK - marca: Terex, - model: 20X5 SUREEN, -tip mașină 693T, -an-2006, -greutate
48000 kg. Raportul de evaluare a fost întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, în urma inventarierii bunului aflat
în patrimoniul debitorului, de către lichidatorul judiciar. Valoarea estimată de către evaluatorul desemnat pentru bunul
cuprins în averea debitorului falit în vederea valorificării acestuia în cadrul procedurii de faliment este de 164.779 lei
(echivalentul a 36.000 euro). Cursul de schimb Lei/euro la data evaluării 4,5772 lei/euro. 3) Excavator ZAXIS 280 LCN
-nr. de înmatriculare/serie: ZAXIS 280 LCN, -marca: Hitachi, -puterea motorului: 190 CP (141 KW), -greutate: aprox.
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