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lei; sume datorate de entitățile afiliate: 69.771,76 lei; alte creanțe imobilizate: 83.565,89 lei. Pentru acestea nu a fost
prezentată lista analitică. Constatăm că există înregistrată în evidența contabilă suma de 741.629,30 lei reprezentând
debite de recuperat de la clienți; nu a fost prezentată lista analitică a acestora. Datoriile la furnizori sunt în sumă de
2.341,00 lei; de asemenea nu a fost prezentată lista analitică. Conform balanței de verificare pentru luna decembrie
2014, debitoarea are înregistrate: mijloace de transport: 80.311,90 lei; mobilier, aparatura birotica: 3.039,32 lei; sume
datorate de entitățile afiliate: 69.771,76 lei; alte creanțe imobilizate: 83.565,89 lei; nu înregistrează datorii la furnizori;
debite de încasat de la clienți: 768.946,35 lei. Pentru aceste sume nu a fost prezentată evidența analitică. Din analiza
documentelor prezentate, se evidențiază o cauză care a determinat insolvența debitoarei și anume neîncasarea debitelor
de la clienți. Considerăm că administratorul statutar al debitoarei avea datoria de efectua demersurile necesare pentru
recuperarea acestor debite. În cadrul procedurii de faliment, asociatul Andreica Ștefan-Mircea a predat lichidatorului
judiciar autoutilitara Fiat Ducato 2,3 TDI cu numărul de înmatriculare MM-18-PMG aflată în proprietatea debitoarei. Pe
baza raportului de evaluare întocmit și depus la dosarul cauzei, a fost stabilită valoarea de piață a acestui bun, la suma
de 13.970 lei. Lichidatorul judiciar a convocat ședința adunării creditorilor pentru data de 08.07.2016 având ca ordine
de zi aprobarea valorii stabilite și a strategiei de valorificare a bunului debitoarei. Conform procesului verbal întocmit, a
fost aprobată valoarea de 13.970 lei și strategia de valorificare propusă. A fost realizată publicitatea de vânzare și au
fost organizate licitații pornind de la valoarea aprobată. În cadrul licitațiilor nu au fost înregistrate oferte de cumpărare.
Valoarea de pornire a fost redusă treptat la 75% respectiv 10.478 lei. La data de 21.12.2016 a fost convocată adunarea
generală a creditorilor, având ca ordine de zi reducerea treptată a prețului de pornire a licitațiilor. Conform procesului
verbal întocmit, a fost aprobată reducerea până la 50% din valoarea inițială stabilită prin raportul de evaluare și au fost
organizate licitații cu reducerea treptată a prețului de pornire. În cadrul procedurii la data de 29.03.2017 a fost
înregistrată o ofertă fermă de cumpărare pentru suma de 6.000 lei, cu plata integrală la data vânzării. Lichidatorul
judiciar a procedat la convocarea adunării generale a creditorilor având ca ordine de zi prezentarea ofertei în vederea
aprobării. Creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Maramureș, conform adresei nr. 10342/29.03.2017 a respins oferta depusă, solicitând continuarea
procedurii de vânzare la licitație publică conform strategiei aprobată sau vânzarea directă în condițiile plății sumei de
6.985 lei reprezentând 50% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare. De la data depunerii raportului precedent au
fost efectuate demersuri pentru valorificarea bunului debitoarei, a fost efectuată publicitatea de vânzare pe pagini
specializate de internet, portalul U.N.P.I.R., au fost organizate licitații dar nu s-au înregistrat oferte de cumpărare.
Având în vedere faptul că bunul se află în procedura de vânzare din luna iulie 2016, precum și faptul că prelungirea
perioadei de valorificare generează cheltuieli suplimentare, propunem valorificarea la cel mai bun preț oferit. Au fost
publicate anunțuri cu reducere treptată de preț, se continuă demersurile de valorificare a bunului, fiind anunțată și
posibilitatea de a fi formulate oferte de cumpărare, dar de la data raportului precedent nu s-au înregistrat oferte.
Solicităm acordarea unui termen de continuare a procedurii de faliment, pentru valorificarea bunului debitoarei.
Raportul se comunică la dosarul nr. 4179/100/2014, se publică la Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Lichidator judiciar, Udrea Călin Dan
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea STINI CONS SRL, cod unic de înregistrare: 24212906
Tribunalul Timiş – Secţia a II-a Civila
Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A
Dosar nr. 9807/30/2017
Termen: 05.07.2018
Comunicare,
sentinţa civilă nr. 333/22.03.2018
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş
Sediul: Timişoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiş
Cod de identificare fiscală: 14942091
D.G.R.F.P. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B,
judeţul Timiş;
Debitoare: S.C. STINI CONS SRL, cu sediul în Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 27, judeţul Timiş, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2650/2008, CUI RO 24212906.
Administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă: SCP INSOLVEIN SPRL, cu sediul în Timişoara, str.
Simion Bărnuţiu nr. 71, ap. 1, judeţul Timiş, nr. înregistrare RSP 0242/2006;
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 333/22.03.2018, pronunţată în dosarul nr.9807/30/2017 de Tribunalul
Timiş, Secția a II-a Civila, privind pe debitoarea SC STINI CONS SRL, cu sediul în Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr.
27, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2650/2008, CUI RO 24212906.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Carmen Teodora Păunescu
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*
România
Tribunalul Timiş
Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 9807/30/2017
Sentinţă civilă nr. 333
Şedinţa publică din 22.03.2018
Instanţa constituită din:
Judecător sindic: Cristina Crăciun
Grefier: Carmen Teodora Păunescu
Pe rol se află soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014,
formulată de creditoarea SC CIPALSER SRL, cu sediul în Timişoara, str. Pavlov nr. 12, judeţul Timiş, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/170/1998, CUI 10280510 – în faliment – prin lichidator judiciar SCP
INSOLVEIN SPRL, cu sediul în Timişoara, str. Simion Bărnuţiu nr. 71, ap. 1, judeţul Timiş împotriva debitoarei SC
STINI CONS SRL, cu sediul în Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 27, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului Timiş sub nr. J35/2650/2008, CUI RO 24212906.
La apelul nominal făcut în sentință publică au lipsit părţile.
Procedura de citare îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;
Instanţa apreciază cercetarea judecătorească încheiată şi reţine cauza pentru soluţionare, luând act că s-a solicitat
judecarea cauzei şi în lipsă.
Judecătorul sindic,
Deliberând, instanţa reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş la data de 15.12.2017, sub nr. 9807/30/2017, creditoarea SC
CIPALSER SRL, cu sediul în Timişoara, str. Pavlov nr. 12, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
Timiş sub nr. J35/170/1998, CUI 10280510 – în faliment – prin lichidator judiciar SCP INSOLVEIN SPRL a solicitat
în temeiul art. 70 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschiderea
procedurii de insolvenţei împotriva debitoarei SC STINI CONS SRL, cu sediul în Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr.
27, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2650/2008, CUI RO 24212906 şi
desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă SCP INSOLVEIN SPRL.
În motivare a susţinut că, între părţi, în perioada 2013 – 2016 s-au derulat relaţii comerciale ce au avut la baza în
principal următoarele 2 contracte:
- contractul de vânzare-cumpărare produse agregate nr. 801 din data de 02.09.2013;
- contractul de închiriere nr. 438/03.08.2015.
Conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 801/02.09.2013, SC CIPALSER SRL, în calitate de vânzător, se obliga
ca în perioada 01.09.2013 – 31.08.2014, să livreze produse agregate constând în piatră spartă concasata – 0,63 mm la
preţul de 28,50 preţ unitar lei/tona fara TVA, piatra bruta – la preţul de 19,90 lei/tona, piatră spartă concasată – criblură
– la preţul de 33,50 lei/tona, refuz de ciur – 4,50 lei/tona, urmând ca pârâta debitoare să achite contravaloarea
produselor livrate în termen de maxim 90 de zile de la data facturii. Prin actul adiţional nr. 5/30.08/2014 s-a hotărât
prelungirea contractului de vânzare cumpărare pana la data de 30.12.2016.
In baza contractului de închiriere nr. 438/03.08.2015, SC CIPLASER SRL, în calitate proprietar, locator a închiriat
paratei SC STINI CONS SRL mai multe bunuri mobile constând în:
- dumper, excavator cu picamer, compactor, autogreder, vibrocompactor, buldozer.
Conform centralizatorului de facturi pe care îl depunem anexat prezentei, din cele doua contracte menţionate au rezultat
o serie de facturi în baza cărora SC STINI CONS SRL datorează până în prezent suma de 2.711.690,43 lei, sumă
facturată şi acceptată la plată de pârâta debitoare.
Astfel, arată că deţine o creanţă, certă, lichidă şi exigibilă, superioară valorii prag prevăzută de lege şi care nu a fost
achitată de mai mult de 60 de zile de la scadenţă, scadenţa primei facturi fiind din 31.12.2014.
In aceste condiţii consideră că debitorul se află în stare de insolvenţă prezumată, întrucât fondurile sale băneşti
disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile, în cauză fiind aplicabilă prezumţia prevăzută de art. 5 pct.
29 din Legea nr. 85/2014, întrucât deşi au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, debitorul nu a plătit datoriile.
Astfel, în baza celor menţionate a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvenţă faţă de debitoarea SC STINI
CONS SRL şi numirea în calitate de administrator judiciar a SCP INSOLVEIN SPRL.
In drept au fost invocate dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă.
În dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar:
1. contractul de vânzare-cumpărare produse agregate nr. 801 din data de 02.09.2013;
2. contractul de închiriere nr. 438/03.08.2015;
3. centralizator facturi.
Cererea este scutită de taxa de timbru conform dispoziţiilor art. 115 din leg. 85/2014.
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Analizând cererea de deschidere a procedurii şi înscrisurile anexate acesteia, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în
cauză, instanţa reţine următoarele:
Art. 70 şi art. 72 din Legea nr. 85/2014 reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea creditorului
pentru declanşarea procedurii insolvenţei, iar art. 5 pct. 20 din aceeaşi lege stabileşte faptul că prin creditor îndreptăţit
să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se înţelege „creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este
certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile”, valoarea-prag, respectiv cuantumul minim al creanţei fiind de
40.000 lei, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014.
Cât priveşte insuficienţa sau lipsa disponibilităţilor băneşti necesare pentru plata datoriilor exigibile, insolvenţa este
prezumată de legiuitor dacă după 60 de zile de la scadentă, debitorul nu a plătit datoria faţă de creditor, conform art. 5
pct. 29 din Legea nr. 85/2014.
De asemenea, din înscrisurile depuse de creditoare rezultă că aceasta deţine o creanţă care depăşeşte valoarea-prag de
40.000 lei stabilită de dispoziţiile art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014.
În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei, se vor
dispune măsurile imediate prevăzute de lege şi va fi desemnat, la cererea creditoarei şi art. 28 al. 5 din OUG nr.
86/2006, în calitate de administrator judiciar provizoriu, practicianul în insolvenţă SCP INSOLVEIN SPRL, cu sediul în
Timişoara, str. Simion Bărnuţiu nr. 71, ap. 1, judeţul Timiş, nr. înregistrare RSP 0242/2006.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de creditoarea SC CIPALSER SRL, cu sediul în Timişoara, str. Pavlov nr. 12, judeţul Timiş,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/170/1998, CUI 10280510 – în faliment – prin lichidator
judiciar SCP INSOLVEIN SPRL, cu sediul în Timişoara, str. Simion Bărnuţiu nr. 71, ap. 1, judeţul Timiş împotriva
debitoarei SC STINI CONS SRL, cu sediul în Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 27, judeţul Timiş, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2650/2008, CUI RO 24212906.
În temeiul art.72 alin. 1 din Legea 85/2014,
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC STINI CONS SRL, cu sediul în
Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 27, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr.
J35/2650/2008, CUI RO 24212906.
În temeiul art. 45 al .1 lit. d) şi art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile O.U.G. nr.
86/2006, desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă SCP INSOLVEIN SPRL, cu sediul în
Timişoara, str. Simion Bărnuţiu nr. 71, ap. 1, judeţul Timiş, nr. înregistrare RSP 0242/2006, care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de art. 58 din lege, stabilind pentru acesta un onorariu de 4.000 lei, a cărui plată se va face din fondurile
speciale aflate în administrarea U.N.P.I.R. Timiş, în temeiul art. 39 al. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă
către U.N.P.I.R. Timiş în acest sens.
În temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune notificarea de către administratorul
judiciar a deschiderii procedurii debitoarei SC STINI CONS SRL, cu sediul în Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 27,
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2650/2008, CUI RO 24212906,
creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă,
în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 la data de 11.04.2018.
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă la data de 07.05.2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la data de 28.05.2018.
Pune în vedere administratorului judiciar să trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă tabelul
preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui.
Debitoarea, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor,
ce vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel.
Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 15.06.2018.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 02.05.2018.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 31.05.2018, ora 12, la sediul administratorului judiciar şi convoacă
creditorii debitoarei.
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 05.07.2018, sala 174, complet C1NS/MA, ora 9,00, pentru când
vor fi citate părţile.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul judiciar potrivit art. 99 din Legea
85/2014.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar
din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în
caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.
Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Califică cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de SC CIPALSER SRL, cu sediul în Timişoara, str.
Pavlov nr. 12, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/170/1998, CUI 10280510
– în faliment – prin lichidator judiciar SCP INSOLVEIN SPRL, ca fiind cerere de creanţă care urmează să fie verificată
de administratorul judiciar.
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Cu apel în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 22.03.2018.
Judecător sindic,
Grefier,
Cristina Crăciun
Carmen Teodora Păunescu
COMUNICAT 2 EXEMPLARE CĂTRE O.R.C. TIMIŞ PENTRU EFECTUAREA MENŢIUNILOR ŞI
REALIZAREA PROCEDURII DE COMUNICARE CU PĂRŢILE, PRIN PUBLICAREA ÎN BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ, CONFORM ART. 42 ALIN. 8 DIN LEGEA INSOLVENŢEI.
Județul Vâlcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MARTIN WORKWOOD SRL, cod unic de înregistrare: 11839190
Comunicare raport de activitate
Nr.: 1367, data emiterii: 02.04.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1096/90/2012, Tribunal: Vâlcea, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Mihaela
Cazangiu.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Scuarul Revoluţiei, nr. 1, judeţul
Vâlcea.
3.Debitor: Martin Workwood SRL cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, strada Depozitelor, nr. 10, etaj 2, judeţul Vâlcea,
cod de identificare fiscală 11839190, număr de ordine în registrul comerţului J38/179/19994.
Lichidator judiciar: Expert Com SPRL cu sediul în Craiova, strada România Muncitoare, nr. 55, etaj 1, judeţul Dolj,
RFO II-0067/2006, tel./fax 0251/531.202, reprezentată de Orheiu Constantin.
5. Subscrisa: Expert Com SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Martin Workwood SRL desemnat de
Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1096/90/2012, în temeiul art. 21, alin. 1 din Legea privind procedura
insolvenţei, comunică: La data de 28.03.2018, a fost întocmit şi depus
Raport de activitate prin care informăm instanţa şi creditorii cu privire la actele şi operaţiunile efectuate
în cadrul procedurii de insolvenţă:
1. Publicări în Buletinul Procedurilor de Insolventa
Anexam la prezentul raport, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 dovada publicării în BPI a
raportului de activitate întocmit şi depus la termenul din data de 28 Februarie 2018.
2. Stadiu acţiuni în anulare (revocare)
Pe rolul Tribunalului Vâlcea se află înregistrat dosarul asociat nr. 1096/90/2012/a1, având ca obiect anularea
(revocarea) în contradictoriu cu CEOTTO MARZIO şi GRIMET IMPEX SRL.
Cauza are termen de judecată stabilit la data de 25 Aprilie 2018.
3. Valorificarea bunurilor din patrimoniul societăţii debitoare
Având aprobarea creditorilor şi încuviinţarea instanţei, a fost continuată operaţiunea de valorificare a bunului imobil
rămas în patrimoniul societăţii falite.
În acest sens, a fost organizat licitaţie publică în vederea valorificării bunului imobil din patrimoniul falitei, la data de
16 Martie 2018.
Deşi publicitatea s-a efectuat în conformitate cu dispoziţiile legale, la data, oră şi locul stabilite prin anunţul de vânzare,
niciun participant nu a înţeles să se prezinte.
Având în vedere cele mai sus arătate, vom continua organizarea de licitaţii publice în vederea valorificării bunului
imobil din patrimoniul falitei, următoarea şedinţă de licitaţie fiind programate la datele de: 30 Martie 2018, 13 Aprilie
2018, 27 Aprilie 2018, 11 Mai 2018, 25 Mai 2018, 08 Iunie 2018, 29 Iunie 2018, 13 Iulie 2018, 27 Iulie 2018, 10
August 2018, 24 August 2018, 07 Septembrie 2018 şi 21 Septembrie 2018 pentru care a fost efectuată publicitatea
legală.
În acest sens, au fost depuse la dosarul cauzei dovezile efectuării publicităţii legale a licitaţiilor.
În concluzie, solicităm instanţei să dispună acordarea unui termen pentru continuarea procedurii, în vederea valorificării
bunului din patrimoniul debitoarei precum şi pentru soluţionarea acţiunii în anulare aflată pe rolul instanţei.
Termen procedural: 06.06.2018
Expert Com S.P.R.L., prin Orheiu Constantin
*
*

*
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