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disponibilitatile banesti ale societatii, sume din care vor fi suportate cheltuielile de lichidare şi care vor fi impartite
creditorilor.
In urma finalizarii litigiului avut cu debitoarea AXA CONSTRUCT SRL, inregistrat sub nr. 57148/299/2012 şi
dosarului de executare inregistrat sub nr 838/2014 la SCP Mazilu şi Asociatii a fost recuperata suma totala de 62.234,17
lei, reprezentand 45.217,44 lei, contravaloarea lucrarilor realizate şi neachitate, la care se adauga dobanda legala
aferenta calculatat pana la achitarea integral a debitului.
In urma valorificarii bunurilor mobile s-a obtinut suma totala de 13.662,20 lei.
In urma valorificarii bunului imobil s-a obtinut suma de 324.730 lei lei.
Astfel s-a recuperat suma totala de 400.626,37 lei. Din aceasta suma au fost suportate exclusiv costurile cu publicarea
anunturilor de licitatie, costul asigurarii obligatorii a imobilului în perioada insolventei, precum şi comisioane bancare.
Restul cheltuielilor procedurii au fost suportate de lichidator din fonduri proprii.
In contul societatii s-a strans suma totala de 399.505,48 lei.
V. DISTRIBUIREA SUMELOR.
A fost intocmit Raport asupra fondurilor obtinute precum şi Plan de distribuire. Raportul impreuna cu Planul de
distribuire au fost publicate în BPI 24170/21.12.2017 şi au fost depuse la dosarul de instanta în data de 11.01.2018.
Nu s-au formulat contestatii.
Sumele obtinute au fost distribuite creditorilor conform Planului de distribuire
VI. ACTIVITATI FINALE
S-a intocmit şi publicat în BPI 3701/20.02.2018 tabelul definitiv consolidat rectificat în urma platilor efectuate în cursul
procedurii
S-a intocmit şi publicat în BPI 5072/08.03.2018 Bilantul de inchidere privind procedura insolvenţei debitoarei PROD
VALENTIN CONSTRUCT SRL
I. S-a convocat pentru data de 12.03.2018 Adunarea Generala a Creditorilor societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
“1. Aprobarea inchiderii procedurii falimentului intrucat toate fondurile obtinute în urma valorificarii bunurilor din
averea debitoarei au fost distribuite.
2. oportunitatea formularii cererii de atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere ale societatii.”
ADUNAREA CREDITORILOR A HOTARAT:
“- Cu votul a 72,93% din masa credala Adunarea aproba inchiderea procedurii falimentului în mod neconditionat şi cu
votul a 72,33% NU considera oportuna formularea cererii de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere
ale societatii.”
II. S-a convocat pentru data de 12.03.2018 Adunarea Generala a Creditorilor societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
“I. Prezentarea Raportului final de activitate, a situatiei financiare finale şi aprobarea inchiderii procedurii de faliment în
conformitate cu prevederile art.132, alin.2 din Legea 85/2006.”
ADUNAREA CREDITORILOR A HOTARAT:
- Cu votul a 72,93% din masa credala Adunarea a luat act de Raportul final de activitate şi de bilantul final şi aproba
inchiderea procedurii falimentului.
VII. SOLICITĂRI.
Având în vedere faptul ca:
-societatea debitoare nu mai deţine în patrimoniu lichidităţi sau bunuri care prin valorificarea lor să acopere masa
credală;
Solicităm onoratei instanţe:
-să dispună închiderea procedurii falimentului fata de PROD VALENTIN CONSTRUCT SRL, în conformitate cu
dispoziţiile art.132, alin.2 din Legea 85/2006 şi radierea acesteia de la O.N.R.C.;
-să dispună descarcarea de gestiune a lichidatorului judiciar.
Vă mulțumim,
Lichidator judiciar, Parlea Cosmin
Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GILMET SRL, cod unic de înregistrare: 1303452
România
Tribunalul Prahova
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 1030/105/2018
Comunicare încheiere din 08.03.2018
emisă la: ziua 13, luna 03, anul 2018
Conform Listei Anexe
Se comunică, alăturat, copia încheiere din 08.03.2018 pronunţată în dosarul nr. 1030/105/2018 de Tribunalul Prahova
privind debitoarea GILMET SRL cu sediul în com. Drajna, sat Drajna de Jos, str. Castelului nr.2, jud. Prahova având
CUI 1303452 şi număr ordine Registrul Comerţului J29/1016/1991.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
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Lista cu destinatarii comunicării încheierii din 08.03.2018 privind pe debitoarea GILMET SRL
1. GILMET SRL cu sediul în com. Drajna, sat Drajna de Jos, str. Castelului nr.2, jud. Prahova având CUI 1303452 şi
număr ordine Registrul Comerţului J29/1016/1991.
2. administrator judiciar VIA INSOLV SPRL, cu sediul în Ploieşti, str. Banatului nr.1, bl.37B, ap.3, jud.Prahova
3. ORC PRAHOVA, cu sediul în Ploieşti, str. Vornicei, nr. 4, jud. Prahova
*
România
Tribunalul Prahova
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr.1030/105/2018
Încheiere
Şedinţa Camera de Consiliu de la 08 martie 2018
Completul compus din:
Judecător sindic – Ştefuc Liliana
Grefier – Irimia Maria
Pe rol fiind soluţionarea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei GILMET SRL cu sediul în
com.Drajna, sat Drajna de Jos, str. Castelului nr.2, jud. Prahova având CUI 1303452 şi număr ordine Registrul
Comerţului J29/1016/1991.
Fără citare.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că au fost depuse la dosar relaţiile de la ORC
Prahova cu privire la societatea debitoare.
Judecătorul sindic analizând actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare
asupra cererii.
Judecătorul-sindic,
Asupra cererii de faţă,
Constată că la data de 02.03.2018 debitorul a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvenţă, manifestându-şi
intenţia de a-şi reorganiza activitatea arătând că se află în imposibilitatea de a achita obligaţiile pe care le are, respectiv:
creditorul CEC BANK în suma de 6.572.769 lei, creditorul BANCA TRANSILVANIA în suma de 856.948 lei,
creditorul IDEA BANK în suma de 300.000 lei, creditorii chirografari în suma de 4.220.959 lei, creditorii bugetari în
suma de 1.346.646 lei, leasing în suma de 67.769 lei.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 66-67 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, se va admite cererea debitorului şi, în temeiul art. 71 alin.1 din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, se va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva sa. În consecinţă, se vor dispune
şi măsurile imediate prevăzute de lege.
Dintre ofertele de servicii depuse de practicieni la dosarul cauzei, ţinând seama de pregătirea profesională şi experienţa
în soluţionarea cazurilor în care au fost desemnaţi, disponibilitatea de timp şi resursele umane deţinute, în temeiul art.
73 din Legea 85/2014, precum şi de opţiunea debitoarei, în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. d din lege, judecătorul sindic va
desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, administrator judiciar pe VIA INSOLV SPRL, cu sediul în
Ploieşti, str. Banatului nr.1, bl.37B, ap.3, jud.Prahova, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 din lege.
În temeiul art. 99 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă va dispune notificarea
deschiderii procedurii debitorului, tuturor creditorilor indicaţi de acesta şi Oficiului Registrului Comerţului, în vederea
efectuării menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie.
Va fixa termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în
procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art.92 alin.1 din lege, la
27.03.2018 şi pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au duc la apariţia insolvenţei
debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art.97 alin.1 din lege, la 18.04.2018.
În temeiul dispoziţiilor art.100 din lege va fixa următoarele termene:
a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca
urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art.71 alin.1, la 10 zile de la primirea notificării şi termen de
soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;
b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, la 21.04.2018;
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, la 10.05.2018;
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, la 06.06.2018;
e) 15.05.2018 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilită de administratorul judiciar
desemnat.
În temeiul dispoziţiilor art.74 din lege, va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute
de art.67 alin.1 din lege, până la data de 17.03.2018.
În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.3 din lege, va dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar
la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.
Va pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie
îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor
acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia.
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Va fixa termen de judecată la 23.05.2018 şi va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească raport lunar
cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art.59 alin din lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea debitoarei GILMET SRL cu sediul în com.Drajna, sat Drajna de Jos, str. Castelului nr.2, jud. Prahova
având CUI 1303452 şi număr ordine Registrul Comerţului J29/1016/1991.
În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare.
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe VIA INSOLV SPRL, cu sediul în Ploieşti, str. Banatului nr.1, bl.37B,
ap.3, jud.Prahova, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2.000 lei.
Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi
Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi
într-un ziar de largă circulaţie, conform art.99 din lege.
Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în
procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art.92 alin.1 din lege, la
27.03.2018 şi pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au duc la apariţia insolvenţei
debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art.97 alin.1 din lege, la 18.04.2018.
În temeiul dispoziţiilor art.100 din lege fixează următoarele termene:
a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca
urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art.71 alin.1, la 10 zile de la primirea notificării şi termen de
soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;
b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, la 21.04.2018;
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, la 10.05.2018;
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, la 06.06.2018;
e) 15.05.2018 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilită de administratorul judiciar
desemnat.
În temeiul dispoziţiilor art.74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de
art.67 alin.1 din lege, până la data de 17.03.2018.
În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.3 din lege, dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar la
o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.
Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi
are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor
acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia.
Fixează termen de judecată la 23.05.2018 şi pune în vedere administratorului judiciar să întocmească raport lunar
cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art.59 alin din lege.
Cu apel în 7 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Prahova.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 08.03.2018.
Judecător-sindic,
Grefier,
Ştefuc Liliana
Irimia Maria
*

*

*

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5353/13.03.2018 conţine 18 pagini.
ISSN 1842-3094
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

18

