BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4011/23.02.2018
România, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă
Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 54
Dosar 1286/89/2016/a3
Termen 21.03.2018
Citaţie
emisă la 20.02.2018
reclamant
1. Estconsult IPURL - Huşi, 1 Decembrie, nr. 32, judeţ Vaslui
pârât
2. Irimia Valeria - com. Lunca Banului, sat Oţetoaia, judeţ Vaslui
Cu copie acţiune.
Notă: Cu menţiunea obligaţiei de a depune la dosar întâmpinare şi înscrisurile pe care vă sprijiniţi apărările
sunt chemaţi la Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, str. Ştefan cel Mare, nr. 54, camera 4, completul CF13, în ziua de
21.03.2018, ora 10,00, în privind debitorul SC Hulison SRL, cu sediul în sat Oţetoaia, com. Lunca Banului, jud. Vaslui,
CUI RO 18483633, J37/160/2006, pentru atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) .
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,
VM
3. Societatea MOPAN SA, cod unic de înregistrare: 3177520
România, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă
Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 54
Dosar 2025/89/2017
Termen 15.05.2018
Citaţie
emisă la 19.02.2018
Creditori:Transoil Enterprise Holding Sarl-Cu Sediu De Cortespondenţă - Luxemburg L-1470, Route D Esch, nr. 70,
Luxemburg; Otp Bank România - sector 1, Bucureşti, Calea Buzeşti, nr. 66-68 ;SC Agrimol Trade SRL - sector 2,
Bucureşti, Veselor, nr. 34 ;TTS (Transport Trade Services) SA - sector 2, Bucureşti, Vaselor, nr. 34 ;SC Agrium
Agroport România SA - cu sediul procesual - sector 1, Bucureşti, Gheorghe Polizu-CL. Bucharest Corporate centre, nr.
58-60, et. 13; SC Roxigimaf SRL -cu sediu declara pt. com. acte procedură - sector 6, Bucureşti, Nicodim-La Av.Vitalie
Iasacenco, nr. 31; Banca De Export-Import A României Eximbank SA - sector 1, Bucureşti, str. Barbu Delavrancea, nr.
6A; SC N.B.I. Financial Investments SRL -cu sediul procesual ales - sector 2, Bucureşti, Ghiocei- .av. Rîndunel stan,
nr. 30, bl. 30C, sc. B, ap. 86 Patria Bank (Fostă Banca Comercială Carpatica Sa) - sector 1, Bucureşti, Brezoianu Ionactor, nr. 31, et. 1,2 şi Man; Damian Ciprian Iulian - Vaslui, Liberttăţii, nr. 31, Judeţ Vaslui; Heron GP SRL Timişoara, Semenic, nr. 14, ap. 3, Judeţ TIMIŞ; SC Floarea International SRL- prin reprezentant gregorio fazzone sector 1, Bucureşti, Tipografilor - Cladirea A1, nr. 11-15, parter .
Administrator Judiciar
15. Rovigo SPRL - Bucureşti, sector 1, Mareşal Josef Pilsudschi-fosta intrare Polona, nr. 2, et. 2 sunt chemaţi la
Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, str. Ştefan cel Mare, nr. 54, completul CF3 în ziua de 15.05.2018, ora 9.00, în proces
cu debitoarea SC MOPAN SA, cu sediul în Vaslui, str. Podu Înalt nr.1, corp C1, jud. Vaslui, CUI 3177520, înregistrată
în registrul comerþului sub nr. J37/694/2008, pentru deschiderea procedurii la cererea creditorului - Referă Dosarul
928/89/2016-stabilită competenţa prin decizia nr. 50/30.05.2017
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,
C.S.C.
*
România, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă
Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 54
Dosar 2025/89/2017
Comunicare sentinţă civilă nr. 48/F
emisă la 15.02.2018
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 48 din data de 15.02.2018, pronunţată în dosarul nr. 2025/89/2017, de
Tribunalul Vaslui, privind debitorul SC Mopan SA cu sediul în Vaslui, str. Podu Înalt nr.1, corp C1, jud. Vaslui, CUI
3177520, înregistrată în registrul comerþului sub nr. J37/694/2008.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
C.S.C.

*
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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România, Tribunalul Vaslui, Civilă
Dosar nr. 2025/89/2017
Sentinţa civilă nr.48/F/2018
Şedinţa publică de la 15 Februarie 2018
Instanţa constituită din:
Preºedinte Diana Elena Sîrghi
Grefier Smărăndiţa-Cornelia Chirilă
Pe rol, la ordine fiind soluţionarea cauzei civile - materia juridică faliment- privind pe creditorii Transoil Enterprise
Holding Sarl, OTP Bank România, SC Agrimol Trade SRL, TTS (Transport Trade Services) SA, SC Agrium Agroport
România SA, SC Roxigimaf SRL, Banca de Export-Import a României Eximbank SA, SC N.B.I. Financial Investments
SRL, Patria Bank (fostă Banca Comercială Carpatica SA), Damian Ciprian Iulian, Heron GP SRL, SC Floarea
International SRL, pe debitoarea SC Mopan SA şi intervenient în numele altei persoane Boca Nicanor reprezentat de
Răileanu Nicolae, având ca obiect deschiderea procedurii la cererea creditorului - referă dosarul 928/89/2016-stabilită
competenţa prin decizia nr. 50/30.05.2017, contestaţiile debitoarei împotriva cererilor introductive.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, s-a constatat lipsa părţilor.
S-a expus referatul cauzei de către grefier care a relevat faptul că dezbaterile din prezenta cauză au avut loc în şedinţa
publică din 06 februarie 2018, fiind consemnate în încheierea din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, când,
având nevoie de timp pentru a delibera, s-a amânat pronunţarea cauzei azi, 15 februarie 2018, după care s-a trecut la
deliberare.
Tribunalul,
Asupra cauzei de faţă constată următoarele:
1.Prin cererea înregistrată la data de 29 aprilie 2016 ( inițial sub nr. 928/89/2016) creditorul OTP Bank România SA a
formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Mopan SA pentru o creanță în sumă
de 28.299.075,54 lei derivând din contractele de credit nr. C43102012012357/01.08.2012 și
C43102012011142/23.03.2012. Menționează că sumele au devenit exigibile la data de 27.11.2014 respectiv 21.01.2015
întrucât debitoarea nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.
În temeiul art. 45 din legea 85/2014 a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în
insolvență Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL.
2. Prin cererea înregistrată la data de 16 mai 2016 creditorul TTS ( Transport Trade Services) SA a formulat cerere de
deschidere a procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Mopan SA pentru o creanță garantată în sumă de
7.625.240 lei compusă din debit principal de 7.500.000 lei și accesorii în cuantum de 125.240, 00 lei care rezultă din
actul adițional nr. 2 autentificat la sub nr.1975 din 30.10.2014 de către BIN Ioniți Marieta la antecontractul de vânzarecumpărare autentificat sub nr. 759 din 10.04.2014 de către Societatea profesională Notarială Monica Pop și Asociați.
În temeiul art. 45 din legea 85/2014 solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a consorțiului alcătuit din
ZRP Insolvency SPRL și LD Expert Grup IPURL.
În fapt arată că între Mopan și R-Agro Fălciu s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 759
din 10.04.2014 de către Societatea profesională Notarială Monica pop și Asociați. Potrivit actului adițional nr.1
autentificat sub nr. 420/04.08.2014 de către BN Asociat Vieru Cornelia și Chiriță Simona Elena, Mopan s-a obligat să
vândă către R-Agro Fălciu terenuri agricole în suprafață de 4.872, ha situate în județele Vaslui, Galați, Bacău, Iași și
Neamț. Ulterior, între Adrian Porumboiu, Mopan, R-Agro Fălciu, Agrocomplex și TTS s-a încheiat actul Adițional nr. 2
la Antecontract autentificat de BNP Ioniți Marieta la data de 30.10.2014 prin care Mopan s-a obligat să vândă către RAgro Fălciu loturile de teren în suprafață de 2.480, 98 ha ( Proprietatea 1) și către TTS loturile de teren în suprafață de
2.285, 8 ha menționate în Anexa nr.2 la actul adițional ( Proprietatea 2). Deși a achitat prețul de 7.500.000 lei pentru
Proprietatea 2 la data de 30.09.2014, iar contractul de vânzare-cumpărare urma să fie încheiat până la data de
15.01.2016, această dată nu a fost respectată. Asupra imobilului Proprietatea 2 s-a instituit ipotecă legală.
3. Prin cererea înregistrată la data de 17 mai 2016( vol. 5 dosar 928/89/2016) SC Agrimol Trade SRL a formulat cerere
de deschidere a procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC MOPAN SA pentru o creanță în valoare totală de
4.126.873, 97 lei compusă din 3.043.866, 33 lei debit principal și 1.083.007, 64 lei accesorii conform contractelor nr.
243/31.03.2014 și 251/02.04.2014.
Prin aceste contracte debitoarea s-a obligat să îi livreze mai multe produse, scadența fiind la 15.09.2014. Deși a achitat
avansul convenit, debitoarea nu a livrat marfa. În vederea garantării executării obligațiilor asumate debitoarea a
constituit în favoarea creditoarei o serie de garanții prin emiterea mai multor bilete la ordin refuzate la plată din lipsă
totală de disponibil.
În temeiul art. 45 din legea 85/2014 solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a consorțiului alcătuit din
ZRP Insolvency SPRL și LD Expert Grup IPURL.
4. Prin cererea înregistrată la data de 24 mai 2016( vol. 6 ds 928/89/2016) creditorul SC Roxgimaf SRL Crasna a
solicitat deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Mopan SA pentru o creanță în sumă de 164.395,
99 lei și 200 lei taxă judiciară de timbru care rezultă din sentința civilă nr. 150/2016 a Judecătoriei Vaslui pronunțată în
dosarul nr. 8235/333/2015 și din contractul nr. 6226/05.09.2014. În temeiul art. 45 din legea 85/2014 solicită
desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvență CII Sanislav Aurelia. Ulterior, la data de
01.08.2016 depune o nouă cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Mopan SA pentru o
creanță în sumă de 40.467, 59 lei conform sentinței civile nr. 123/20.01.2016
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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5. Prin cererea înregistrată la data de 30 mai 2016 creditorul SC Agrium Agroport România SA( fila 43 volumul 6 dosar
928/89/2016) a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC MOPAN SA pentru o
creanță chirografară în sumă de 5.959.445,12 lei conform contractului de vânzare cumpărare nr. S/UREA/2014/ 3795
prin care a transferat dreptul de proprietate asupra unei cantități de aproximativ 2. 200 tone metrice UREE PN-46%
către Mopan. Bunurile ce au făcut obiectul contractului au fost livrate către debitoare, urmând ca aceasta să achite
sumele înscrise în factura fiscală nr. AGPGL 140446/05.03.2014. Pentru garantarea obligațiilor de plată asumate
debitoarea a emis 2 bilete la ordin având drept beneficiar pe Agrium. După data scadenței, cele 2 bilete la ordin au fost
introduse la plată în data de 04.11.2014 la Unicredit Țiriac Bank SA- sucursala Brates Galați, fiind primit refuz de plată
în data de 05.11.2014.
În temeiul art. 45 din legea 85/2014 solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a consotțiului format din
ZRP Insolvency SPRL și LD Expert Grup IPURL.
6. Prin cererea înregistrată la data de 31 mai 2016( fila 188 vol. 6 dosar 928/89/2016) creditoarea Transoil Enterprise
Holding a solicitat deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Mopan SA pentru o creanță în cuantum
total de 163.359.213, 91 RON 3.244.434, 91 Euro și 21.264.793, 78 USD și desemnarea în calitate de administrator
judiciar a KPMG Restructuring SPRL. Ulterior își modifică cererea, arătând că înțelege să solicite desemnarea în
calitate de administrator judiciar a CITR Filiala București
În motivarea cererii creditoarea arată că în anul 2015 a încheiat cu diverși creditori ai Grupului Racova mai multe
contracte de cesiune de drepturi prin care a achiziționat creanțele deținute de aceștia împotriva societăților din grup,
Astfel următorii creditori au cesionat creanțele pe care le aveau împotriva SC Mopan SA către Transoil: BCR, EFA
Dynamic Trade Finance Fund LTD, OTP Bank România SA, CEC Bank SA, Agrimol Trade SRL, Ilvas SA.
7. Prin cererea înregistrată la data de 13.06.2016 creditoarea SC NBI Financial Investments SRL București solicitat
deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Mopan SA pentru o creanță în cuantum de 465.878, 52
Euro, 24.336, 59 lei cheltuieli de judecată la fond și 12.168, 29 lei cheltuieli de judecată în apel ce rezultă din titlul
executoriu reprezentat de Decizia civilă nr. 1302/A/19.11.2014 a Curții de Apel București.
8. Prin cererea înregistrată la data de 25 iulie 2016 creditorul Banca de Export-Import a României Eximbank SA a
formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Mopan SA pentru o creanță în sumă
de 22.909.584, 91 lei conform contractelor de credit nr. 22-AIS/28.11.2013; nr. 6-AIS/14.03.2012, nr. 7AIS/14.03.2012 modificat prin act adițional.
9. Prin cererea înregistrată la data de 11.05..2017 creditorul a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvență
împotriva debitoarei SC MOPAN SA pentru o creanță în sumă totală de 5.017.398, 45 lei reprezentând împrumut
nerestituit conform contractelor de credit din datele de18.08.2015, 20.10.2015, 26.01.2016, 11 .02.2016.
În temeiul art. 45 din Legea 85/2014 solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în
insolvență C.I.T.R. Filiala București SPRL.
10. Prin cererea înregistrată la data de 04.09.2017 creditoarea Floarea Internațional SRL București a formulat cerere de
deschidere a procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Mopan SA pentru o creanță în sumă totală de 5.017.398,
45 lei reprezentând împrumut nerestituit conform contractelor de credit din datele de18.08.2015, 20.10.2015,
26.01.2016, 11 .02.2016.
În temeiul art. 45 din Legea 85/2014 solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în
insolvență C.I.T.R. Filiala București SPRL.
11. Prin cererea înregistrată la data de 11.05.2017 creditorul Damian Ciprian Iulian a formulat cerere de deschidere a
procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC MOPAN SA pentru o creanță în sumă totală de 40.054 lei
reprezentând salarii datorate și dividende conform sentințelor civile nr. 364/12/02.2015 și nr. 1553/12.11.2015 ale
Tribunalului Vaslui modificate în căile de atac.
12. Prin cererea înregistrată la data de 9 octombrie 2017 creditoarea Patria Bank SA a formulat cerere de deschidere a
procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC MOPAN SA pentru o creanță totală în sumă de 16.024.786, 03 lei, ca
urmare a nerespectării contractului de credit bancar –Plafon global multioption nr. 187 din 08.04.2013.
13. Prin cererea înregistrată la data de 30.10.2017 creditoarea Heron GP SRL a solicitat să se ia act de cesiunea de
creanță încheiată cu Transoil Enterprise Holdimg Sarl cu privire la creanța deținută împotriva debitoarei în sumă de
172.251.668, 36 lei, iar pe fondul cauzei a solicitat deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Mopan
SA pentru o creanță în sumă de 172.251.668,36 lei, reprezentând suma datorată de către debitoare și nerambursat
conform titlurilor de creanță anexate cererii.
În temeiul art. 45 din legea 85/2014 solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în
insolvență Rovigo SPRL.
Toate aceste cereri au fost legal timbrate cu taxă judiciară de timbru, fiecare în cuantum de 200 lei.
14. La data de 18 mai 2016 a fost înregistrată la dosar contestația debitoarei împotriva cererii formulate de OTP Bank
România SA prin care solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii de deschidere a procedurii de insolvență .
15. La data de 27 mai 2016 a fost înregistrată la dosarul nr. 928/89/2016 contestația debitoarei împotriva cererii
formulate de creditoarea TTS ( Transport Trade Services) SA prin care contestă starea sa de insolvență, solicitând
respingerea ca neîntemeiată a cererii de deschidere a procedurii de insolvență și obligarea acesteia să consemneze o
cauțiune de 40.000 lei. În motivarea contestației debitoarea arată că creanța pretinsă de către creditoare a fost cesionată
la data de 15.04.2015 către Transoil Enterprise Holding SARL .
16. De asemenea, la data de 08.08.2016 debitoarea a formulat contestație împotriva cererii de deschidere a insolvenței
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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formulată de creditoarea Eximbank
Contestațiile au fost legal timbrate.
17. La data de 10.08.2016 creditorul OTP Bank România SA a formulat cerere de renunțare la judecata cererii în
temeiul art. 406 Cod de procedură civilă.
La data de 04.09.2017 creditoarea Banca De Export –Import A României Eximbank SA a formulat cerere de renunțare
la judecata cererii în temeiul art. 406 Cod de procedură civilă. Cererea de renunțare la judecată a fost reiterată și la data
de 08.01.2018.
La data de 31.10.2017 creditoarea Floarea Internațional SRL a formulat cerere de renunțare la judecata cererii în
temeiul art. 406 Cod de procedură civilă.
La data de 09.01.2018 creditoarea Transport Trade Services SA a formulat cerere de renunțare la judecata cererii în
temeiul art. 406 Cod de procedură civilă.
18. În cauză a formulat la data de 19.09.2016 (filele 92-96 vol. 8 al dosarului inițial ) cerere de intervenție accesorie în
interesul debitoarei numitul Boca Nicanor prin mandatar Răileanu Nicolae prin care solicită respingerea cererilor de
deschidere a insolvenței introduse împotriva debitoarei introduse de creditori deoarece există șanse reale de redresare a
activității economice a debitoarei în condițiile în care acțiunile societății au fost cumpărate de către societatea Delta
Comodity And Financial Services SA, iar această societate s-a angajat să achite creanțele mai împovărătoare ale
debitoarei până la data de 30.11.2015. Intervenientul își motivează interesul în formularea cererii de intervenție prin
prisma calității sale de acționar al societății debitoarei cu un număr de 2148 acțiuni având de încasat dividende în sumă
de 17.487 lei așa cum rezultă din sentința civilă nr. 708/2016 a Judecătoriei Vaslui.
19. Cererea de intervenție a fost admisă în principiu prin încheierea din 06.02.2018, intervenientul accesoriu fiind citat
în prezenta cauză anterior pronunțării asupra admisibilității în principiu.
Debitoarea a depus la dosarul cauzei înscrisuri și precizări cu privire cuantumul actual al creanțelor creditorilor din
prezenta cauză ( filele 181-183 vol. 1 ).
20. Creditorii OTP Bank România SA, Banca de Export-Import a României Eximbank SA, Floarea Internațional SRL și
Transport Trade Services SA au formulat cerere de renunțare la judecată în temeiul art. 406 alin. 1 Cod de procedură
civilă.
Prin urmare, în baza dispozițiilor art. 406 alin.6 C.pr.civilă instanța va lua act de renunţarea la judecata cererilor de
deschidere a procedurii insolvenței împotriva debitoarei a acestor patru creditori.
21. Analizând cererile de deschidere a procedurii de insolvență formulate de ceilalți creditori în raport de actele depuse
la dosarul cauzei și a dispoziţiilor legale incidente, judecătorul sindic constată următoarele:
Cu privire la cererile formulate de către cei ceilalţi creditori, se constată că pentru analizarea incidenţei dispoziţiilor
procedurale de executare colectivă instituite prin Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, instanta trebuie sa
verifice, chiar în lipsa unei contestatii din partea debitorului, întrunirea cumulativă a doua conditii: existenţa unei cereri
din partea unui „creditor a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult
de 60 de zile”, iar creanţa să atingă cel puţin valoarea-prag de 40000 lei, prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr.
85/2014 privind procedura insolvenţei, pe de o parte, precum şi condiţia referitoare la existenţa stării de insolvenţă a
debitorului, pe de altă parte.
Potrivit dispozitiilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, scopul acestui act normativ este „instituirea unei
proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă”, iar „insolvenţa este acea stare a
patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor
exigibile”.
Noul Cod de procedură civilă prevede, asemănător fostului art. 379 din vechiul Cod de procedură civilă, la art. 662, că
„executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.,
Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu.
Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit
stabilirea lui.
Potrivit art.662 al.4 din NCPC creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este
decăzut din beneficiul termenului de plată.
Creditorii SC Agrimol Trade SRL, SC Agrium Agroport România SA, Transoil Enterprise Holding SARL, SC
Roxgimaf SRL Crasna, SC NBI Financial Investments SRL București, Damian Ciprian, Patria Bank SA și Heron GP
SRL au făcut dovada cu înscrisuri( contracte de vânzare-cumpărare, contracte de credit, contracte de cesiune creanță,
facturi și hotărâri judecătorești definitive) că dețin împotriva debitoarei o creanță certă, lichidă și exigibilă, mai veche de
60 de zile şi într-un cuantum ce depăşeşte valoarea prag impusă de art. 5 pct.72 din Legea nr. 85/2014.
Mai mult decât atât, potrivit art.70 al.3 din Legea 85/2014, judecătorul sindic stabileşte îndeplinirea condiţiilor
referitoare la cuantumul minim al creanţelor, în raport cu valoare însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au
formulat cereri şi cu respectarea valorii prag prev. de lege. În speță, valoarea cumulată a creanțelor depășește cu mult
valoarea prag de 40.000 lei.
Astfel, creditoarea SC Agrimol Trade SRL deține împotriva debitoarei SC MOPAN SA o creanță în valoare totală de
4.126.873, 97 lei compusă din 3.043.866, 33 lei debit principal și 1.083.007, 64 lei accesorii conform contractelor de
vânzare-cumpărare nr. 243/31.03.2014 și 251/02.04.2014 în baza cărora a achitat avansul convenit, însă debitoarea nu a
mai livrat marfa. Scadența executării obligațiilor de către debitoare a fost la 15.09.2014.
Creditoarea SC Roxgimaf SRL Crasna deține împotriva debitoarei SC Mopan SA o creanță în sumă de 164.395, 99 lei
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care rezultă din sentința civilă nr. 150/2016 a Judecătoriei Vaslui pronunțată în dosarul nr. 8235/333/2015 și o creanță
în sumă de 40.467, 59 lei conform sentinței civile nr. 123/20.01.2016 pronunțată de aceeași instanță.
Creditoarea SC Agrium Agroport România SA deține împotriva debitoarei SC Mopan SA o creanță chirografară în
sumă de 5.959.445,12 lei conform contractului de vânzare cumpărare nr. S/UREA/2014/ 3795. Bunurile ce au făcut
obiectul contractului au fost livrate către debitoare, însă aceasta nu a mai achitat c/valoarea bunurilor livrate. aceasta să
achite sumele înscrise în factura fiscală nr. AGPGL 140446/05.03.2014.
Creditoarea SC Transoil Enterprise Holding a arătat inițial că are o creanță garantată împotriva debitoarei în valoare de
163.359.213, 91 RON, 3.244.434, 91 Euro și 21.264.793, 78 USD preluate prin cesiune de creanță încheiată cu o parte
din creditorii debitoarei, respectiv cu BCR, EFA Dynamic Trade Finance Fund LTD, OTP Bank România SA, CEC
Bank SA, Agrimol Trade SRL, Ilvas SA. Ulterior, creditorul Transoil Enterprise Holding SARL a cesionat către
creditorul Heron GP SRL o parte din creanţă, respectiv suma de 172.251.668, 36 lei în baza contractului de cesiune nr.
din 13.10.2017 ,formulându-se de către acest cesionar şi cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva
debitoarei pentru această creanță.
În aceste condiţii, Transoil Enterprise Holding SARL a păstrat drepturile de creditor pentru diferenţa de creanţă, în
condiţiile în care nu s-a arătat de către această creditoare că s-a achitat diferenţa de creanţă şi nici nu s-a renunţat la
judecata cererii de intrare în insolvenţă.
Urmează ca în etapa întocmirii tabelului de creanţe să se verifice de către administratorul judiciar dacă acest creditor
mai are faţă de debitoare vreo creanţă certă, lichidă şi exigibilă având în vedere și sumele pe care le va primi la
distribuire în etapa executărilor silite.
Creditorul Damian Ciprian Iulian deține împotriva debitoarei SC Mopan SA pentru o creanță în sumă totală de 40.054
lei reprezentând salarii datorate și dividende conform sentințelor civile nr. 364/12/02.2015 și nr. 1553/12.11.2015 ale
Tribunalului Vaslui modificate în căile de atac.
Creditoarea Patria Bank SA deține împotriva debitoarei SC Mopan SA o creanță totală în sumă de 16.024.786, 03 lei
derivând din contractul de credit bancar –Plafon global multioption nr. 187 din 08.04.2013. O parte din creanță va fi
stinsă prin distribuire din sumele obținute în cadrul executărilor silite imobiliare.
Creditoarea SC NBI Financial Investments SRL București are o creanță împotriva debitoarei SC Mopan SA în sumă de
465.878, 52 Euro, 24.336, 59 lei cheltuieli de judecată la fond și 12.168, 29 lei cheltuieli de judecată în apel conform
titlului executoriu reprezentat de Decizia civilă nr. 1302/A/19.11.2014 a Curții de Apel București.
Debitoarea a contestat doar creanțele creditorilor OTP Bank România SA, TTS ( Transport Trade Services) SA și
Eximbank SA, însă cum acești creditori au renunțat la cererile introductive, contestațiile au rămas fără obiect.
Pentru restul cererilor de deschidere a insolvenței, debitoarea nu a formulat opoziție și nu a contestat creanțele pretinse,
arătând că a purtat negocieri cu acești creditori pentru a încheia convenții de plată., însă o parte din creditori au refuzat
orice negociere.
Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că debitoarea nu a dispus de resurse financiare, motiv pentru care nu și-a putut
onora datoriile la scadență, acumulând mari datorii, fiind supusă executării silite imobiliare de către creditorii garantați
cu ipotecă. ( dosarele de executare silită nr.85/2017 BEJ Florea Mihai, nr. 47 și 48/2016 al BEJ Bujoreanu George
Cristian, dosar nr.968/2017 al BEJ Dominte și Asociații). Conform proceselor de distribuire sume încheiate în aceste
dosare de executare silită creditorii care au renunțat la cererile de deschidere au primit plata creanțelor lor, iar dintre cei
rămași în litigiu urmau să primească sume de bani din vânzarea imobiliară creditorii SC NBI Financial Investments
SRL București( suma de 36.404. 88 lei), Transoil Enterprise Holding SARL( suma de 4.847.318, 43 lei) Patria Bank
SA( suma de 7.571.526, 47 lei, respectiv suma de 6.783.749, 25 lei).
Se constată că aceste plăți parțiale nu diminuează valoarea prag a creanțelor pentru care se poate dispune deschiderea
procedurii de insolvență.
În lipsa înscrisurilor care să-i ateste posibilitatea de a achita creanţele invocate de creditorii care nu au renunțat la
cererile introductive şi fata de disp. art. 70 al.1 din Legea 85/2014, judecătorul sindic contestă că debitoarea este
prezumată în insolvenţă, nefăcând dovada că ar deţine fonduri băneşti disponibile pentru plata datoriilor. Este de
menționat că debitoarei i s-au acordat 4 termene de judecată în dosarul nr. 928/89/2016 și 7 termene de judecată în
dosarul nr. 2025/89/2017,pentru achitarea datoriilor de la data înregistrării primelor cereri de deschidere.
Având în vedere că în cauză sunt îndeplinite condiţiile impuse de Legea nr. 85/2014, instanța va admite cererile
creditorilor şi va deschide procedura generală a insolvenţei împotriva societăţii debitoare.
Va fi numit în calitate de administrator judiciar provizoriu ROVIGO SPRL, societate profesională de practicieni în
insolvență, cu sediul în București, str. Mareșal Josef Pilsudschi (Fosta Intrare Polonă) nr. 2, etaj 2, sector 1 care va
îndeplini atribuţiile prevăzute de lege şi care, în lipsa unei convenţii încheiate cu creditorii majoritari, va fi retribuit pe
baza deconturilor justificative aprobate de către judecătorul-sindic.
Instanţa va proceda la numirea administratorului judiciar nominalizat de creditorul Heron GP SRL în considerarea
dispoziţiilor art.45 lit. d din Legea 85/2014 care propune soluţia desemnării administratorului judiciar propus de către
creditor. În condiţiile în care acest text nu indică nici un criteriu pentru desemnarea practicianului provizoriu în cazul
pluralităţii cererilor creditorilor, instanţa constată că doar criteriul valorii creanţei deţinute de către fiecare creditor și
natura creanței, ar putea fi unul obiectiv. Analizând cererile de intrare în insolvenţă se constată că creditorul Heron GP
SRL are creanţa cu valoarea cea mai mare, fiind și o creanță garantată.
În cadrul procedurii insolvenţei, creditorii vor vota la prima adunare la care vor fi convocaţi, confirmarea
administratorului judiciar desemnat provizoriu de către judecătorul sindic sau numirea unui alt administrator judiciar.
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Se vor dispune şi măsurile prev. de Legea 85/2014 aşa cum au fost enumerate în dispozitivul prezentei sentinţe.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art. 406 C.pr.civilă ia act de cererile de renunţare la judecată formulate de către creditorii OTP Bank
România SA, Banca de Export-Import a României Eximbank SA, Floarea Internațional SRL și Transport Trade
Services SA. Respinge ca fiind rămase fără obiect contestaţiile formulate de debitoarea SC Mopan SA cu sediul în jud.
Vaslui în contradictoriu cu OTP Bank România SA, cu sediul în Bucureşti, Calea Buzeşti, nr.66-68, sector 1, TTS (
Transport Trade Services) SA și Banca de Export-Import a României Eximbank SA.
Respinge cererea de intervenție în interesul debitoarei SC Mopan SA formulată de intervenientul Boca Nicanor prin
mandatar Răileanu Nicolae.
Admite cererile formulate de către următorii creditorii :
- Agrium Agroport România SA, cu sediul procesual ales la Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH Co KG SCA, cu sediul
în Bucureşti, sector 1 str. Gh. Polizu nr.58-60, etj.13, Clădirea Bucharest Corporate Centre;
- Agrimol Trade SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Vaselor nr.34, sector 2,
- SC Roxgimaf SRL, cu sediul procesual ales la Cab. Avocat Vitalie Iascencu, cu sediul în Bucureşti, str. Nicodim
nr.31, sector 6;
- Transoil Enterprise Holding Sarl, cu sediul social în 70, route d Esch, L-1470, Luxemburg, Marele Ducat de
Luxemburg;
- SC NBI Financial Investments SRL cu sediul în București, str. Poiana Florilor nr.15, et.3, ap.7, sector 4 și cu sediul
procesual ales la Cabinet avocat Rîndunel Stan”cu sediul în București, str. Ghiocei nr.30, bloc 30 c, sc. B, ap.86, sector 2;
- Damian Ciprian –Iulian, cu domiciliul în Vaslui, str. Libertății nr.31, jud. Vaslui;
- Heron GP SRL, cu sediul în Timişoara, str. Semenic nr.14, apt.3, jud. Timiş, în contradictoriu cu debitoarea SC
Mopan SA, cu sediul în Vaslui, str. Podu Înalt nr.1, corp C1, jud. Vaslui.
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Mopan SA, cu sediul în Vaslui, str.
Podu Înalt nr.1, corp C1, jud. Vaslui, CUI 3177520, înregistrată în registrul comerþului sub nr. J37/694/2008.
În temeiul art.73 Legea privind procedura de insolvenţă,
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Rovigo SPRL, societate profesională de practicieni în insolvență, cu
sediul în București, str. Mareșal Josef Pilsudschi (Fosta Intrare Polonă) nr. 2, etaj 2, sector 1 care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu de 1000 lei/lunar.
În temeiul art.99 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit
prev. art.67 al.1 lit.c ori, după caz, potrivit prev. art.74, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului sau, după caz,
altor registre unde debitorul este înregistrat, pentru efectuarea menţiunii.
În temeiul art. 100 din legea privind procedura insolvenţei,
Fixează termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă la 28.03.2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 16.04.2018.
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
07.05.2018.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 20.04.2018 în locația ce va fi stabilită de administratorul judiciar
care va convoca creditorii debitorului.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de
împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor.
În baza art.101 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune efectuarea de către administratorul judiciar, în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii,a procedurii
de inventariere a bunurilor din averea debitoarei, pe baza informaţiilor primite de la debitor şi a celor solicitate de la
autorităţile competente potrivit legii.
Stabileşte termen pentru verificare stadiu procedură la 15 mai 2018.
Executorie.
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac va fi depusă la Tribunalul Vaslui.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 15.02.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Diana Elena Sîrghi
Smărăndiţa-Cornelia Chirilă
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