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Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MULTICAB ELECTRO SRL, cod unic de înregistrare: 19149756
România
Tribunalul Bistriţa-Năsăud
Str. Alba Iulia, nr. 1, cod poştal: 420178, Bistriţa
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Destinatar: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud
Bistriţa, str. Mărăşeşti, nr. 2, jud. Bistriţa-Năsăud
Dosarul nr. 85/112/2018
Materia: Faliment
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: cererea debitorului art.66 din
Legea nr.85/2014
Complet: c3 insolvență
Comunicare hotărâre civilă nr. 24/2017 din data de 26.01.2018
Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. 24/2017, pronunţată la data de 26.01.2018, de către Tribunalul BistriţaNăsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi
parola: *********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane.
L.S. Preşedinte (ştampila),
Grefier,
*
Cod ECLI ECLI:RO:TBBNS:2018:005.000024
România
Tribunalul Bistriţa-Năsăud
Operator de date cu caracter personal nr.11795
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 85/112/2018
Sentinţa civilă nr. 24/2018
Şedinţa publică de la 26 Ianuarie 2018
Tribunalul format din:
Preşedinte: Boţu Mugurel Arin
Grefier: Goga Oana Bianca
Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile formulate de debitoarea SOC. MULTICAB ELECTRO SRL, având ca obiect
cererea debitorului – Legea nr. 85/2014.
Cauza se soluţionează fără citarea părţilor în temeiul prevederilor art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Se constată că cererea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei (f. 6). Totodată se constată
că prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarea a solicitat desemnarea în calitatea de administrator
judiciar pe Cabinet Individual de Insolvenţă IOJA PAULA-SABINA-Bistriţa.
Instanţa constată că la dosar s-au depus oferte de servicii formulate de practicieni în insolvenţă (f. 61-99).
Instanţa, constatând că nu sunt alte cereri de formulat, reţine cauza în pronunţare.
Tribunalul,
Deliberând, constată:
Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. de mai sus, debitoarea MULTICAB ELECTRO SRL a solicitat, ca în
temeiul disp. art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (Legea
insolvenţei), să se dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei, cu motivarea că a intrat în incapacitate de
plată, înregistrând o datorie în valoare de 13 622 382,64 lei.
Prin cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarea şi-a exprimat intenţia de a depune un plan de
reorganizare judiciară.
S-au anexat la cerere actele prev. de art. 67 din Legea insolvenţei.
Cererea a fost legal timbrată cu chitanţa depusă la dosar.
Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii
generale a insolvenţei la cererea debitorului potrivit art. 66 şi urm. şi art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, astfel că în
baza prev. art. 45 alin 1 lit. a) din Legea insolvenţei, se va admite cererea debitoarei, aşa cum a fost formulată, urmând
să fie desemnat administratorul judiciar propus în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. d).
Instanța reține potrivit listei cu creditorii depusă la dosar că debitoarea înregistrează datorii de 13622382,64 lei, iar
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potrivit balanței de verificare pe luna decembrie 2017, disponibilul societății în bancă și în casierie, potrivit conturilor
5121 și 5311 este de 0 lei, fiind îndeplinită condiția cu privire la valoarea prag de 40 000 lei cu privire la cuantumul
minim al creanței, prevăzută de art. 5 punctul 46 din legea insolvenței, cât și condiția referitoare la starea de insolvență,
așa cum este definită la art. 5 punctul 29 din legea insolvenței.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitorul MULTICAB ELECTRO SRL, cu sediul social în Bistriţa str. Aleea Șoimilor, bl.
C1, sc. C, ap. 2, jud. Bistriţa-Năsăud, nr. de înregistrare la ORC J06/759/2006 şi CUI RO 19149756, pentru deschiderea
procedurii generale a insolvenţei.
În temeiul art. 71 alin. (1) rap. la art. 66 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă (legea insolvenţei),
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Societatea MULTICAB ELECTRO SRL
cu datele de identificare menţionate mai sus.
În temeiul art. 73 din legea insolvenţei,
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Cabinet Individual de Insolvenţă IOJA PAULA SABINA, cu sediul în
mun. Bistriţa, str. Petre Ispirescu, nr. 15B, jud. Bistriţa-Năsăud, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din
lege, cu o retribuţie fixă lunară de 2000 de lei (exclusiv TVA).
În temeiul art. 99 din legea insolvenţei,
Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului
Registrului Comerţului, în condiţiile prevăzute de art.99 alin.(3) din legea insolvenţei.
În baza prevederilor art. 76 din lege, dispune administratorului judiciar provizoriu comunicarea deschiderii procedurii
Judecătoriei Bistriţa, în a cărei jurisdicţie se află sediul debitorului.
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 09 martie 2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la data de 29 martie 2018.
Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la data de 20 aprilie 2018.
În temeiul art.100 alin.(1) lit.e din legea insolvenţei,
Administratorul judiciar va stabili şi va notificã: părţile cu privire la data, locul şi ora primei şedinţe a adunării
creditorilor.
În baza art.53 alin.(1) din legea insolvenţei,
Administratorul judiciar va convoca adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor, în termen de 10 zile de la notificarea
deschiderii procedurii, pentru desemnarea administratorului special.
Administratorul judiciar va întocmi şi depune la dosar rapoartele prevăzute de art.58 alin.1 lit.a şi b din lege, în termenele de 20
de zile şi,respectiv 40 de zile de la desemnarea sa, precum şi rapoartele lunare prevăzute de art.59 alin. 1 şi 2.
În temeiul art. 39 alin. (2) din legea insolvenţei,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar provizoriu.
Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Termen administrativ de control pentru examinarea stadiului procedurii la data de 04 mai 2018.
Executorie.
Cu drept de apel, în termen în 07 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Minuta prezentei hotărâri se comunică, de îndată, administratorului judiciar provizoriu.
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 26 ianuarie 2018.
Preşedinte,
Grefier,
Boţu Mugurel Arin
Goga Oana Bianca
2. Societatea ONNEXT BLACK S.R.L., cod unic de înregistrare: 34890647
România
Tribunalul Bistriţa-Năsăud
Operator de date cu caracter personal nr.11795
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Alba Iulia, nr. 1
Dosar nr. 3110/112/2017
Termen: 20 februarie 2018
Citaţie
emisă la data de: 6 februarie 2018
Sunt chemate la această instanţă, sala 5, completul C4 faliment, în data de 20 februarie 2018, ora 9, părţile în cauza nr.
3110/112/2017, conform listei anexă, pentru dezbaterea raportului de intrare în procedura simplificată a falimentului.
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.
Lista anexa
DEBITOR SOCIETATEA ONNEXT BLACK SRL - com. ŞIEU MĂGHERUŞ, ŞIEU MĂGHERUŞ, nr. 260, Judeţ
BISTRIŢA NĂSĂUD
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