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Prezentul proces-verbal a fost incheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru creditorul prezent, unul pentru a fi
inregistrat la dosarul cauzei care cuprinde şi voturile creditorilor prin corespondenta şi unul pentru lichidatorul judiciar.
Creditor
General Turbo SA
Reprezentant
dl. Cotarcea Constantin
Lichidator judiciar Euro Insol SPRL
Prin Practician Coodonator Munteanu Lazar Adrian
Județul Vaslui
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ULEROM SA, cod unic de înregistrare: 15242193
Anexa nr. 2.2. - comunicare
România
Tribunalul Vaslui
Secţia Civilă
Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 54
Dosar 927/89/2016
Termen 12.06.2018
Comunicare sentinţă civilă nr. 88
emisă la 20.03.2018
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 88 din data de 20.03.2018, pronunţată în dosarul nr. 927/89/2016, de
Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, privind debitorul SC Ulerom SA Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Podul Înalt nr.2, jud.
Vaslui, înregistrată la registrul Comerţului sub nr. J37/88/2003, CUI RO 15242193.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Document finalizat
Cod ECLI
Dosar nr. 927/89/2016
România
Tribunalul Vaslui
Civilă
Sentința civilă nr. 88/F/2018
Şedinţa publică de la 20 Martie 2018
Instanţa constituită din:
Preşedinte Adina Alexandru
Grefier Mona Gina Vrînceanu
Pe rol pronunțarea cauzei faliment privind pe creditorii OTP Bank România SA, SC Agrium Agriport Romania SA,
Glencore Grain B.V., Transoil Enterprise Holding SARL, SC Strungariu & Co Rigams LM SNC Iaşi, SC Comprest SA
prin lichidator Solvens SPRL, SC Floarea International SRL, SC Totto Security SRL prin adm. judiciar Fractal
Insolvenţa SPRL, Heron GP SRL, intervenient în nume propriu SC DGV Finance Conulting SRL şi pe debitor SC
Ulerom SA, având ca obiect deschiderea procedurii la cererea creditorului, cauză ale cărei dezbateri au avut loc în
şedinţa publică din data de 13.03.2018 şi consemnate în încheierea de la acea dată, parte integrantă din prezenta
hotărâre, când în conformitate cu art. 396 (1) Cod procedură civilă, pronunţarea cauzei s-a amânat pentru termenul de
astăzi, când ulterior deliberării s-a dat sentința civilă de faţă.
Tribunalul,
Asupra cauzei de faţă constată următoarele:
Prin cererea înregistrată la această instanţă creditorul OTP Bank România SA a formulat cerere de deschidere a
procedurii de insolvență împotriva debitorului SC Ulerom SA Vaslui pentru o creanță în sumă de 28.299.075,54 lei,
conform contractelor de credit nr. C43102012012357/01.08.2012 și C43102012011142/23.03.2012, iar creanţa este
garantată cu ipotecă mobiliară asupra cantităţii de 6400 tone seminţe de floare soarelui. Menționează că sumele au
devenit exigibile la data de 27.11.2014, respectiv 21.01.2015.
creanţelor, în raport cu valoare însumată a a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu respectarea
valorii prag prev. de lege.
În lipsa documentelor care să-i ateste posibilitatea de a achita creanţa invocată de creditor și față de disp. art. 70 al.1 din
Legea 85/2014, judecătorul sindic apreciază că debitoarea este prezumată în insolvenţă, nefăcând dovada că ar deţine
fonduri În temeiul art. 45 din Legea 85/2014 solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în
insolvență Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL.
Creditorul SC Agrium Agroport România SA a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva
debitorului SC Ulerom SA Vaslui pentru o creanță în sumă de 10279679,73 lei lei conform contractelor de vânzare
cumpărare nr. S/NP20/2013/2060, S/CANI/2013/2058, S/AMNI/2013/2057, S/NPK5/2013/2059, S/UREA/2013/2056,
S/NPK5/2013/3269, S/DAPO/2013/3211. Consideră că creanța este certă, lichidă şi exigibilă conform înscrisurilor
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depuse la dosar.
În temeiul art. 45 din Legea 85/2014 solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în
insolvență ZRP Insolvency SPRL şi LD Expert Grup IPURL.
Creditorul Transoil Enterprise Holding SARL a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva
debitorului pentru o creanță în sumă de 164440635,42 lei, 3.244.434,91 Euro și 21.264.793,78 USD, reprezentând sumă
datorată și nerambursată.
În temeiul art. 45 din legea 85/2014 solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în
insolvență KPMG Restructuring SPRL.
La data de 13.10.2017 Transoil Enterprise Holding SARL cesionează către Heron GP SRL o parte din creanţă, aceasta
din urmă având o creanţă faţă de debitoare în cuantum de 172841503,287 lei. Precizează că creanța a fost reclamată în
prezentul dosar de către Transoil Enterprise Holding SARL și ulterior cedată către Heron GP SRL.
SC Glecore Garin BV a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare invocând o creanţă chirografară de
8386145,65 lei în baza sentinței civile nr.255/2015 a Tribunalului Vaslui.
-SC Strungariu CO Rigams LM SNC Iaşi, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare invocând o
creanţă chirografară de 784417,75 lei ca urmare a nerespectării contractului încheiat la data de 31.03.2014, contract prin
care debitoare trebuia să livreze creditoarei mai multe cantități de ulei. Această obligație nu a fost respectată integral.
-SC Floarea Internaţional SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare invocând o creanţă
chirografară de 1597368,01 lei ca urmare a unui contract de împrumut încheiat între cele două părţi, împrumut ce nu a
fost restituit la scadenţă.
-SC Totto Security SRL, prin administrator judiciar Fractal Insolvenţa SPRL Bucureşti, a solicitat deschiderea
procedurii insolvenţei faţă de debitoare invocând o creanţă chirografară de 124145,70 lei, în baza unui contract de
prestări servicii pază, c/v acestor servicii nefiind achitată de către debitoare.
-SC DGV Finance Consulting SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare invocând o creanţă
chirografară de 8000 lei, în baza facturii seria DGV nr.001719/28.03.2013, c/v căreia nu a fost achitată.
-SC Comprest SA, prin lichidator judiciar Solvens SPRL, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare
invocând o creanţă chirografară de 1798005,90 lei, reprezentând c/v sume împrumutate societăţii debitoarei, precum şi
dobânzi în baza unui contract de împrumut încheiat în 2014.
Debitoarea a contestat creanţa invocată de OTP Bank România SA, SC Strungariu CO Rigams LM SNC Iaşi prin care
solicită respingerea ca neîntemeiate a acestor cereri de deschidere a procedurii de insolvență.
La data de 29.01.2018 creditorul OTP Bank România SA a formulat cerere de renunțare la judecată în temeiul art. 406
și 407 Cod de procedură civilă.
În baza art.70 al.3 din Legea 85/2014, s-a dispus înregistrarea tuturor cererilor în același dosar.
Analizând cererile formulate, prin prisma materialului probator administrat şi a dispozițiilor legale incidente,
judecătorul sindic constată următoarele:
Cu privire la cererea formulată de creditorul OTP Bank România SA se constată că aceasta a formulat cerere de
renunțare la judecată în temeiul art. 406 alin. 1 Cod de procedură civilă.
Prin urmare, în baza disp. art.406 al.4 Cd.pr.civ. se va lua act de renunţarea la judecată a acestor doi creditori.
Cu privire la cererile formulate de către ceilalți creditori, se constată că pentru analizarea incidenţei dispoziţiilor
procedurale de executare colectivă instituite prin Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, instanta trebuie să
verifice, chiar în lipsa unei contestații din partea debitorului, întrunirea cumulativă a doua condiții: existența unei cereri
din partea unui „creditor a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult
de 90 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.
Creditorul SC Agrium Agroport România SA a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva
debitorului SC Ulerom SA Vaslui pentru o creanță în sumă de 10279679,73 lei conform contractelor de vânzare
cumpărare nr. S/NP20/2013/2060, S/CANI/2013/2058, S/AMNI/2013/2057, S/NPK5/2013/2059, S/UREA/2013/2056,
S/NPK5/2013/3269, S/DAPO/2013/3211. Se constată că creanța este certă, lichidă şi exigibilă conform înscrisurilor
depuse la dosar.
SC Glecore Garin BV a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare invocând o creanţă chirografară de
8386145,65 lei. Aceasta rezultă din sentinţa civilă nr.255/2015 a Tribunalului Vaslui.
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SC Strungariu CO Rigams LM SNC Iaşi, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare invocând o
creanţă chirografară de 784417,75 lei ca urmare a nerespectării contractului încheiat la data de 31.03.2014, contract prin
care debitoare trebuia să livreze creditoarei mai multe cantităţi de ulei.Această obligaţie nu a fost respectată integral.
SC Floarea Internaţional SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare invocând o creanţă
chirografară de 1597368,01 lei ca urmare a unui contract de împrumut încheiat între cele două părţi, împrumut ce nu a
fost restituit la scadenţă.
SC Totto Security SRL, prin administrator judiciar Fractal Insolvenţa SPRL Bucureşti, a solicitat deschiderea procedurii
insolvenţei faţă de debitoare invocând o creanţă chirografară de 124145,70 lei, în baza unui contract de prestări servicii
pază, c/v acestor servicii nefiind achitată de către debitoare.
SC DGV Finance Consulting SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare invocând o creanţă
chirografară de 8000 lei, în baza facturii seria DGV nr.001719/28.03.2013, c/v căreia nu a fost achitată.
Cererea formulată de către această creditoare a fost calificată de către instanţă la termenul 9.01.2018, apreciind că
aceasta este o veritabilă cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, iar instanța urmează să o soluționeze ca atare.
SC Comprest SA, prin lichidator judiciar Solvens SPRL, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare
invocând o creanţă chirografară de 1798005,90 lei, reprezentând c/v sume împrumutate societăţii debitoarei, precum şi
dobânzi în baza unui contract de împrumut încheiat în 2014.
Creditorul Transoil Enterprise Holding SARL a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva
debitorului pentru o creanță în sumă de 171.857.863,93 lei, 3.244.434,91 Euro și 21.264.793,78 USD, reprezentând
creanţe cesionate de către alţi creditori, respectiv BCR, EFA Dynamic Trade Finance Fund LTD, Iveco Capital IFN SA,
Banca Românească SA, OTP Bank, CEC Bank, Ilvas SA, conform celor menționate de creditoare cesionară.
Ulterior, creditorul Transoil Enterprise Holding SARL a cesionat către creditorul Heron GP SRL o parte din creanţă,
respectiv pentru suma 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 debitorului SC Ulerom SA pentru această
creanță.
În aceste condiţii, Transoil Enterprise Holding SARL a păstrat drepturile de creditor pentru suma de 3244434,91 Euro și
21264793,78 USD, în condițiile 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.
Ulterior, SC Heron GP SRL a precizat că cuantumul actual al creanţei este de 172841503,287 lei, ca urmare a faptului
că a adjudecat, în contul creanţei, bunuri ale debitoarei cu o valoare de 32959697,36 lei, aşa cum rezultă din procesul
verbal de licitaţie depus la dosar.
Debitoarea Ulerom nu a contestat creanţele invocate de către creditori, ci doar creanţa SC Strungariu CO Rigams LM
SNC Iaşi. Din înscrisurile depuse la dosar de către debitoare nu rezultă că,până la acest moment, a fost achitată creanţa
acestei societăţi.
Aşa fiind, va respinge contestaţia formulată de debitoarea SC Ulerom SA în contradictoriu cu SC Strungariu CO
Rigams LM SNC Iaşi
Oricum, raportat la toate cererile formulate de către ceilalţi creditori, creanţele lor sunt certe, lichide şi exigibile de mai
mult de 60 de zile şi într-un cuantum ce depăşeşte valoarea prag impusă de art.5 pct.72 din Legea nr. 85/2014 de 40000
lei.
Potrivit art.70 al.3 din Legea 85/2014, judecătorul sindic stabileşte îndeplinirea condiţiilor referitoare la cuantumul
minim al băneşti disponibile pentru plata datoriilor.
Aşa fiind, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prev. de Legea 85/2014, va admite cererile creditorilor şi va
deschide procedura generală a insolvenţei împotriva societăţii debitoare.
Va fi numit provizoriu în calitate de administrator judiciar Rovigo SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Mareşal Josef
Pilsudski 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
dispozițiilor art.45 lit. d din Legea 85/2014 care propune soluţia desemnării administratorului judiciar propus de către
creditor. În condițiile 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 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.
Oricum, 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.
Se vor dispune şi măsurile prev. de Legea 85/2014 aşa cum au fost enumerate în dispozitivul sentinţei.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Ia act de cererea de renunţare la judecată formulată creditorul OTP Bank România SA, cu sediul în Bucureşti, Calea
Buzeşti nr.66-68 sector 1.
Admite cererile formulate de 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.
- Transoil Enterprise Holding Sarl, cu sediul social în 70, route d Esch, L-1470, Luxemburg, Marele Ducat de
Luxemburg, cu sediul procesual în Bucureşti, cab. Avocat Buruiană Procop nr.67, sector 1.
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- Heron GP SR, cu sediul în Timişoara, str. Semenic nr.14, apt.3, jud. Timiş, cu sediul procesual la Cab. Avocat Peli
Filip, Bucureşti, Calea Floreasca-Skytower Building nr.15, apt.246C.
-SC Glecore Garin BV, cu sediul procesual ales la SCA Zamfirescu Racoţi Partnesrs, cu sediul în Bucureşti, str.
Plantelor nr.12, sector 2.
-SC Strungariu CO Rigams LM SNC Iaşi, cu sediul în str. Sf.Lazăr nr.39-41, jud. Iaşi.
-SC Floarea Internaţional SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Tipografilor nr.11-15, Bl.CL A1,et.P.
-SC Totto Security SRL, prin administrator judiciar Fractal Insolvenţa SPRL Bucureşti, str. Delea Veche nr.24, Bl.Corp
A, SC.Modul M3, etj.2.
-SC DGV FINANCE Consulting SRL Cu sediul în Bucureşti, B-dul Preciziei nr.1, etj.4.
-SC Comprest SA, prin lichidator judiciar Solvens SPRL, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr.317, bl.317, sc.B,
etj.P, apt.2, jud. Vaslui
în contradictoriu cu SC Ulerom SA Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Podul Înalt nr.2, jud. Vaslui.
Respinge contestațiile formulate de debitoarea SC Ulerom SA Vaslui.
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Ulerom SA Vaslui, cu sediul în Vaslui,
str. Podul Înalt nr.2, jud. Vaslui, înregistrată la registrul Comerţului sub nr. J37/88/2003, CUI RO 15242193.
În temeiul art.73 Legea privind procedura de insolvenţă,
Numeşte administrator judiciar pe Rovigo SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski nr.2, etaj 2, sector
1, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu de 500 lei/lunar.
În temeiul art.99 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune Notificare privind deschiderea 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 25.04.2018
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 7.05. 2018.
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
26.05.2018.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 10.05.2018 la sediul administratorului 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 de insolvenţă,
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 informațiilor primite de la debitor şi a celor solicitate de la
autoritățile competente potrivit legii.
Stabileşte termen pentru verificare stadiu procedură la 12.06.2018
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, 20.03.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Adina Alexandru
Mona Gina Vrînceanu
Județul Vrancea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea JPS SERV SRL, cod unic de înregistrare: 24076782
Proces Verbal al adunării creditorilor
Număr dosar 2424/91/2017, Tribunalul Vrancea Secţia II-a Civila si de Contencios Administrativ Fiscal, Judecator
sindic Adriana Copaci
Debitor : SC JPS Serv SRL Straoane
Încheiat astăzi 22.03.2018 ora 10,00 la sediul din Focşani, str. Bucegi nr. 29, ap. 3, cu ocazia adunării creditorilor
debitoarei menţionata mai sus, convocată si prezidata de lichidator în conformitate cu prevederile art. 47 si urmatoarele
din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea raportului de evaluare a bunurilor mobile ale debitoarei intocmit de expertul tehnic evaluator Latcan
Tomita;
2.Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu propunerea privind modalitatea de valorificare şi regulamentul de
vânzare a bunurilor mobile evaluate în averea debitoarei.
Pentru adunarea creditorilor debitoarei SC JPS Serv SRL Straoane, convocată şi prezidată de lichidator în data de
22.03.2018, au votat prin corespondenta creditoarea AJFP Vrancea conform adresei nr. 10723/22.03.2018 care detine
un procent de 30,770 % din totalul creanţelor inscrise in tabelul de creanţe definitiv si creditorul Andronic Marius care
detine un procent de 39,721 % din totalul creanţelor inscrise in tabelul de creanţe definitiv.
Adunarea creditorilor a fost convocată la iniţiativa lichidatorului care constată că aceasta este legal întrunită, fiind
îndeplinite cerinţele art. 49 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de
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