
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3955/22.02.2018 
 

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 

 

14 

Solicităm: 
 aprobarea prezentului Raport de activitate; 
 aprobarea trecerii la faliment în procedura generală, având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 
145 alin. 1 lit. b-c din Legea nr. 85/2014; 
 în situaţia în care va fi aprobată trecerea la faliment în procedura generală a debitoarei, vă rugăm sa dispuneţi 
achitarea onorariului administratorului judiciar AA Total Insolvency IPURL în cuantum de 2000 lei + TVA, cât şi 
achitarea cheltuielilor de procedură, în cuantum de 456,40 lei.  

Administrator judiciar, 
AA Total Insolvency IPURL 
prin practician în insolvenţă 
Ec. Ioan Nistor Mandache 

 
3. Societatea ARCOM SA, cod unic de înregistrare: 405195 
România 
Tribunalul Bucuresti 
Secţia a VII a Civila 
Str. Splaiul Independenţei nr 319L, 
Clădirea B, sector 6 
Dosar 44813/3/2017 
Termen 17.05.2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 21 luna 02 anul 2018 

CONTESTATOR 
1. TC ARCOM SA - sector 1, Bucureşti, str. Virgiliu, nr. 81 
CREDITOR 
2. NR VASILE GEAMBAZI - VOLUNTARI, SOS. Pipera Tunari, nr. 45A, Judeţ ILFOV 
3. NR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Bucureşti, sector 5, str. Apolodor, nr. 17 
4. TC ALPHA BANK ROMANIA SA - Bucureşti, sector 1, CALEA DOROBANŢILOR, NR. 237 B 
INTIMAT 
5. NR GRUPUL DE INSTALATII SI CONSTRUCTII SRL - Afişare la uşa instanţei 
Iaşi, Bahlui, nr. 22, Judeţ IAŞI 
ADMINISTRATOR JUDICIAR 
6. casa de insolventa transilvania filiala bucuresti sprl - 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E 29 etaj 1 completul C7 în data de 17.05.2018 ora 9.00 în calitate de debitor 
ARCOM SA - sector 1, Bucureşti, str. Virgiliu, nr. 81 
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte: 
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, şi timbru 
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancţiunea anulării cererii. 
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, 
(semnătura şi ştampila) 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea RAVUL SRL, cod unic de înregistrare: 21132578 
România Tribunalul Comercial Cluj 
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4 
Dosar nr. 14/1285/2018 

Comunicare sentinţa civilă nr.129/2018 
Către, 
Debitor 
Nr Ravul SRL - Cluj-Napoca, P-Ta 1848, nr. 3, Judeţ Cluj 
Nr Ravul SRL prin Administrator Judiciar CII Borşa Daniela Cristina - Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 22, Judeţ 
Cluj 
ORC Cluj - Cluj Napoca, str. Iasilor, nr. 24, Judeţ Cluj 
Tribunalul Cluj - Cluj Napoca, nr. 24, Judeţ Cluj 
Curtea De Apel Cluj - Cluj Napoca, nr. 24, Judeţ Cluj 
Judecatoria Cluj-Napoca - Cluj Napoca, nr. 24, Judeţ Cluj 
DGRFP Cluj-Napoca - Cluj Napoca, P-Ta A,Iancu, nr. 19, Judeţ Cluj 
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj 
Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146 
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Se comunică, alăturat, copia hotărârii comerciale nr.129 pronunţată la data de 30.01.2018 de către Tribunalul 
Specializat Cluj în dosar nr.14/1285/2018, privind debitoarea SC Ravul SRL, cod unic de înregistrare ____________, 
spre comunicare participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul mentionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor 
de insolvenţă. 

Grefier,  
Vlaic Alina 

* 
România Tribunalul Specializat Cluj 
Dosar Nr. 14/1285/2018 
Cod operator date cu caracter personal 11553 
Cod ECLI ECLI:RO:TBSCJ:2018:001.000129 

Sentinţa civilă nr.129/2018 
Şedinţa publică din data de 30 ianuarie 2018 

Instanţa este constituită din: 
Judecător Sindic: Răzvan Rareş Costea 

Grefier: Alina Vlaic 
Pe rol fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Ravul SRL, la solicitarea 
acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014. 
Dezbaterea în fond asupra cauzei a avut loc în şedinţa publică din data de 23 ianuarie 2018, mersul dezbaterilor şi 
concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Judecătorul sindic, 
Deliberând, constată: 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestui tribunal la data de 17.01.2018, debitoarea SC Ravul SRL a solicitat instanţei să 
dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei în ce o priveşte, şi să desemneze în calitate de administrator 
judiciar pe CII Borşa Daniela Cristina. 
În susţinerea cererii, debitoarea a arătat că, în prezent, societatea înregistrează datorii care depăşesc valoarea prag 
prevăzută la art.5 pct.72 al Legii nr.85/2014, mai vechi de 60 de zile, conform documentelor contabile depuse în 
probaţiune. 
S-a mai arătat că societatea nu deţine resurse financiare suficiente pentru acoperirea datoriilor certe, lichide şi exigibile, 
apreciind că se află în starea de insolvenţă prevăzută de dispoziţiile art.5 pct.29 din Legea nr.85/2014. 
Debitoarea a menţionat că societatea se află în prezent într-un impas financiar datorat blocajului economic şi financiar 
de pe piaţa românească. 
A mai arătat că există premise certe pentru a se realiza un plan de reorganizare judiciară, întrucât există potenţial de 
redresare şi resursele necesare reluării activităţii. 
In drept, au fost invocate prevederile art. 66 şi art. 71 alin.1 din Legea 85/2014. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 
Faţă de actele financiar-contabile depuse la dosar, judecătorul sindic constată că debitoarea nu deţine disponibil bănesc 
pentru a-şi acoperi datoriile, astfel încât, cererea acesteia este întemeiată, urmând a fi admisă ca atare. 
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, fiind prezumată relativ 
atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor. 
În concluzie, judecătorul sindic constată ca cererea debitoarei întruneşte condiţiile pentru deschiderea procedurii 
insolvenţei, respectiv creanţele existente sunt mai mari decât valoarea prag prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 
85/2014, sunt creanţe certe, lichide şi exigibile, scadențele acestora fiind împlinite cu mai mult de 60 de zile în urmă, 
putându-se astfel prezuma că debitoarea este în insolvenţă potrivit dispoziţiilor art. 5 pct. 29 lit. a) din Legea nr. 
85/2014. 
Ca atare, în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va admite cererea formulată de debitoarea 
SC Ravul SRL şi va dispune deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva acesteia. 
In temeiul art. 73 coroborat cu art. 45 alin. 1 lit. d) din acelaşi act normativ, va desemna în calitate de administrator 
judiciar provizoriu pe CII Borşa Daniela Cristina, la cererea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 
din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare, 
în condiţiile Legii nr. 85/2014. 
Totodată, tribunalul va stabili în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei 
+ eventual TVA plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat 
la suma de 3.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 89 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. 
În temeiul art. 74 din lege, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile 
prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 
Potrivit art. 53 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune desemnarea administratorului special şi va lua act 
de intenţia debitoarei de a depune un plan de reorganizare. 
Tribunalul va stabili în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de 
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zile de la deschiderea procedurii un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de 
insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi 
cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169-173 din Legea nr. 
85/2014, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit 
reorganizarea, conform art. 58 lit. b din Legea nr.85/2014. 
Urmează a se dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, 
tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului 
judiciar provizoriu. 
De asemenea, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu 
toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând 
plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani 
anteriori deschiderii procedurii. 
Tribunalul va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără 
ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din 
Legea nr.85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. 
De asemenea, judecătorul sindic va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua 
inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 
85/2014 şi de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. 
Va fixa termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru 
data de 10.04.2018, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 17.04.2018. 
Va fixa termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 09.03.2018, termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, comunicarea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor 
la data de 29.03.2018, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi 
drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la 
publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru 
definitivarea tabelului creanţelor la 17.04.2018. 
Va dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu, la data de 
02.04.2018, ora 12:00. 
Va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea 
modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor 
cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al 
acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către 
lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. 
Va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi a 
documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin 
care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii 
generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notificã: 
propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi 
debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de 
notificare. 
Va fixa termen pentru dezbaterea acestui raport pentru 06.03.2018. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea debitoarei SC Ravul SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa 1848, nr.3, jud. Cluj, înregistrată în registrul 
comerþului sub nr. J12/815/2007, CUI RO 21132578 şi, în consecinţă: 
Deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei SC Ravul SRL. 
Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu CII Borşa Daniela Cristina, cu sediul în loc. Cluj-Napoca, 
str. Dorobanţilor, nr.22, jud.Cluj, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând 
prezenta procedură de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. 
Stabileşte în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA 
plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 3.000 
lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 89 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de practician în insolvenţă. 
Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor. 
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la 
deschiderea procedurii un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, 
cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire 
la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169-173 din Legea nr. 85/2014, 
precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, 
conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014. 
Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor 
unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu. 
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi 
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documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în 
ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii 
procedurii. 
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul 
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 
85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în 
termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din 
Legea nr. 85/2014. 
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru 
data de 10.04.2018, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 17.04.2018. 
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 09.03.2018, termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, comunicarea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor 
la data de 29.03.2018, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi 
drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la 
publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru 
definitivarea tabelului creanţelor la 17.04.2018. 
Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu, la data de 
02.04.2018, ora 12:00. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea 
modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor 
cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al 
acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către 
lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi a 
documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin 
care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii 
generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notificã: 
propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi 
debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de 
notificare. 
Fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru 06.03.2018. 
Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. 
Pronunţată în şedinţă publică din 30.01.2018. 
Judecător Sindic,                                                                                                                                                        Grefier, 
Răzvan Rareş Costea                                                                                                                                            Alina Vlaic 
 
2. Societatea TOTH SI FEUR CONSTRUCTII SRL, cod unic de înregistrare: 32864471 

Depunere documente întocmite de către administratorul judiciar în cadrul procedurii generale a insolvenţei 
Nr. 109 Data emiterii: 22.02.2018  

Termen de procedură: 06.03.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 892/1285/2017, Tribunalul Specializat Cluj 
Judecător sindic Nikoleta Koșa, Termen 06 Martie 2018. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Dorobanţilor nr. 2-4, cod 400117, Cluj Napoca, Cluj, 
Număr de telefon 0264-596110 programul arhivei/registraturii instanţei 8.30-12.30. 
3.Debitor: Toth și Feur Construcții SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Municipiul 
Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 69-71, et. 7, ap. 45, județ Cluj, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J12/716/2014, având C.U.I. 
RO32864471. 
4. Administrator judiciar: MBA Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 32540041 sediul social Cluj-Napoca, Cluj-
Napoca, str. Oltului, nr. 5A, jud. Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0714 tel./fax 
0364 119 638, E-mail: office@mbainsolvency.ro Nume şi prenume reprezentanți administrator judiciar persoană 
juridică Abrudan Andrei Alin și Blenche Gabriela Cristina. 
5. Subscrisa: MBA Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Toth și Feur Construcții 
SRL, conform Încheierii Civile civile pronunțată în data de 12.12.2017, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în 
dosarul cu numărul 892/1285/2017, în temeiul art. 42, alin. 1, art. 99-100 coroborate cu art. 102-104 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, din acelaşi act normativ, comunică: 

Tabelul preliminar al creditorilor 
Nr.crt. Denumirea Creditorului Solicitat  Verificat Grupă  Total 

CREANȚE CARE BENEFICIAZĂ DE O CAUZĂ DE PREFERINŢĂ 

1 Banca Transilvania SA 658.068,24 0,00 0,00% 0,00% 

Administrator
Highlight




