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Nr. 
crt. 

Denumire 
creditor 

Sediu creditor 

Creanţa 
solicitată de 

creditor 
(RON) 

Caracterist
icile 

creanţei 
solicitate 

Creanţa 
admisă în 

urma 
verificării 

(RON) 

Caracteristici
le creantei 
admise în 

urma 
verificării 

Observaţii 

1. 

D.G.R.F.P. 
Cluj Napoca 
prin A.J.F.P. 

Sălaj 

Municipiul 
Zalău, Pța. Iuliu 
Maniu, nr. 15, 

județ Sălaj 

2.766,00 
Art. 161 pct. 

5 
2.766,00 Art. 161 pct. 5 -- 

TOTAL CREANŢE 
ART. 161 PCT. 5 DIN LEGEA 

85/2014 
2.766,00 LEI 2.766,00 LEI -- 

CREANŢE CHIROGRAFARE (ART. 161 PCT. 8 DIN LEGEA 85/2014) 

2. 
S.C. Transmec 

RO SRL 

Sediul ales în 
București, str. 

Preciziei, nr. 1, 
etaj 4, sector 6- 

SC Urban și 
Asociații Bedts 
Management 

SRL 

5.981,15 
Art. 161 pct. 

8 
5.981,15 Art. 161 pct. 8 

Provizoriu conf. art. 
106, alin. 3 din Legea 

nr. 85/2014, pt 
comunicarea titlului 

executoriu la care face 
referire în cerere 

3. 
S.C. Fire 

Credit SRL 

Municipiul Iași, 
str. Sf. Lazăr, nr. 

64-66 
2.733,49 

Art. 161 pct. 
8 

0,00 Art. 161 pct. 8 
Lipsă documente 

justificative 

TOTAL CREANŢE 
ART. 161 PCT. 8 DIN LEGEA 

85/2014 
8.714,64 LEI 5.981,15 LEI -- 

TOTAL CREANŢE 11.480,64 LEI 8.747,15 LEI -- 
Lichidator judiciar,  

 Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Cluj 
 Prin practician în insolvență, Pop Noemi Andreea 

  
Județul Tulcea 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea DELTACONS SA, cod unic de înregistrare: 2360456 
România 
Tribunalul Tulcea 
Str. Toamnei nr.15, judeţul Tulcea 
Dosar nr. 2239/88/2014 -JS 

Comunicare sentinţă civilă nr.462/2016 
Emisă în ziua de 29 martie 2016 

Se comunică alăturat copia sentinţei civile nr.462/18.03.2016 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 
2239/88/2014 - JS ND, privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea– cu sediul în Tulcea str.14 Noiembrie nr.3, jud. 
Tulcea, nr. de ordine în registrul comerţului J 36/165/1991, cod de identificare fiscală 2360456, prin administrator 
judiciar Consorţiul Formati din Casa de Insolventa Transilvania Filiala Bucureşti SPRL – cu sediul în Bucureşti str. 
Gara Herăstrău nr.4, Green Court Et.3, sector 2, şi CII Florescu Mircea Sorin cu sediul în Tulcea str. Isaccei nr.20, Et.2, 
jud. Tulcea, nr. matricol 2766. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Tulcea 
Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal  
Dosar nr.2239/88/2014 

Sentinţa civila nr.462 
Şedinţa publică din data de 18 martie 2016 

Completul compus din: 
Judecător sindic: Doina Nichifor 

Grefier: Lucia Ciungu 
S-a luat în examinare cauza în materia insolvenţei, privind pe creditorii - intimaţi: S.C. Altamira S.R.L- loc. Ilganii de 
Jos, jud. Tulcea - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 
6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Ianis Impex S.R.L. Tulcea - cu sediul procesual ales la Cabinet de avocat 
Felix Andrei - cu sediul în Tulcea str. Scării nr.4, S.C. Fluid Development S.R.L. Constanţa - cu sediul procesual ales la 

Administrator
Highlight
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SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. 
Tehno World S.R.L. loc. Baia, jud. Suceava - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul 
Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Vepex Com S.R.L. Galaţi - cu sediul procesual 
ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business 
Center, S.C. Aqua Blue S.R.L. loc. Poarta Albă, jud. Constanta - prin Lichidator Judiciar Dăscălescu & CO SPRL 
Constanţa cu sediul în Constanţa str. Marc Aureliu nr.8, jud. Constanta, S.C. A.C.K. Fluid S.R.L. Paşcani, jud. Iaşi - 
prin administrator jud. Management Reorganizare Lichidare SPRL - cu sediul în Iaşi str. Al. Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, 
S.C. Grup Romet SA. Buzău - prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL - prin Cabinet de Avocat Salcutan 
Alexandru Lucian - cu sediul în Buzău str. Obor Bl.10, Sc. A, Ap.2, jud. Buzău, S.C. Limar 96 S.R.L. loc. Ovidiu jud. 
Constanta - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, 
Bucureşti, Preciziei Business Center, UAT Comuna Somova prin primar - cu sediul în comuna Somova str. Galaţiului 
nr.49, jud. Tulcea, S.C. IFCO SA Constanta - cu sediul în Constanta str. Zburătorului nr.4, jud. Constanta, S.C. Fabet 
SA Tulcea - cu sediul în Tulcea str. Combustibilului nr.5A, jud. Tulcea, Alpha Bank Romania SA- cu sediul în 
Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr.237 B, sector 1, S.C. Aquaproiect SA – cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independentei 
nr.294, sector 6, S.C. Terra Construct S.R.L Tulcea - cu sediul în Tulcea str. Combustibilului nr.20, jud. Tulcea, S.C. 
Wavin Romania S.R.L Bucureşti - cu sediul în Bucureşti str. Părintele Galeriu nr.7, sector 2, S.C. Daramal S.R.L.- prin 
administrator judiciar Timofte Insolv SPRL - cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Piatra Neamţ 
str. Aleea Plaiului nr.10, Bl.B1, Ap.23, jud. Neamţ, Compania Naţionala Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA- 
cu sediul în Galaţi str. Portului nr.34, jud. Galaţi, S.C. Baciu SRL- cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat 
Frandes Claudia - Tulcea str. Mircea Vodă nr.54, jud. Tulcea, CEC Bank SA Bucureşti Sucursala Tulcea - cu sediul în 
Tulcea str. Babadag nr.11, Bl. 5, jud. Tulcea, în contradictoriu cu contestatoarea-debitoare SC. Deltacons SA Tulcea - 
cu sediul în Tulcea str.14 Noiembrie nr.3, jud. Tulcea, având ca obiect contestaţie deschidere procedură, deschidere 
procedură prev. de Legea nr.85/2014, precum şi cererile de intervenţie principală formulate de intervenientele: S.C. 
PILOT S.R.L. – Loc. Sarichioi jud. Tulcea - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul 
Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Superquatro Grup S.R.L. Galaţi - cu sediul 
procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL - cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei 
Business Center, S.C. Limar 96 S.R.L. loc. Ovidiu jud. Constanta - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii 
SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Despan Forest S.R.L.- 
cu sediul în Comuna Izvoarele, sat Homoraciu nr.307, jud. Prahova, S.C. Aquaproiect SA- cu sediul în Bucureşti, 
Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, S.C. Terra Construct S.R.L Tulcea - cu sediul în Tulcea str. Combustibilului 
nr.20, jud. Tulcea, S.C. Rina Simtex - Organismul de Certificare SRL Bucureşti - cu sediul procesual ales la SC. Urban 
& Asociaii SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Siemcrom 
Grup S.R.L- Bucureşti - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, 
sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Sekisui SPR Romania SRL –Bucureşti str. Barbu Văcărescu nr.42 
A, Corp Dinu Vintilă Et.5, sector 2, CEC Bank SA Bucureşti Sucursala Tulcea - cu sediul în Tulcea str. Babadag nr. 11, 
Bl. 5, jud. Tulcea. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat pentru creditoarele S.C. Altamira SRL şi S.C. Tehno World 
SRL avocat Mergeani Mircea, pentru creditoarea S.C. Ianis Impex SRL avocat Andrei Felix, pentru intervenienta S.C. 
Sekisui SPR Romania SRL avocat Dincă Viorel , în baza împuternicirilor avocaţiale depuse la dosar, pentru creditoarea 
intervenientă CEC Bank SA consilier juridic Roman Lucian în baza delegaţiei depuse la dosar, pentru contestatoarea-
debitoare avocat Ciulei Liviu în baza împuternicirii avocaţiale depuse la dosar, lipsă fiind celelalte părţi. 
Procedura este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că, creditoarea S.C. Fabet SA Tulcea a depus la 
dosar cerere de tergiversare a cauzei şi că, s-a depus cerere de intervenţie şi de deschidere procedură insolvenţă 
formulată de creditoarea CEC Bank SA s-a comunicat debitoarei. 
Apărătorul contestatoarei-debitoare având cuvântul solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a formula 
contestaţie cu privire la cererea de deschidere procedură formulată de creditoarea intervenientă CEC Bank SA. 
Judecătorul sindic apreciază că cererea formulată de creditoarea intervenientă CEC Bank SA se referă la o creanţă 
proprie şi ea poate fi soluţionată separat. Având în vedere faptul că, prima cerere de deschidere a procedurii insolvenţei 
faţă de debitoare a fost înregistrată la data de 5 decembrie 2014, de la această dată fiind înregistrate mai multe cereri de 
deschidere procedură, cereri pe care le apreciază ca fiind în stare de judecată la acest termen şi faţă de împrejurarea că 
este o cauză ce se judecă cu celeritate, judecătorul sindic pune în discuţie  în temeiul disp.art.66 alin.2 NCPC excepţia 
de disjungere a cererii formulată de creditoarea intervenientă CEC Bank SA de celelalte cereri de deschidere procedură. 
Apărătorul debitoarei-contestatoare având cuvântul arată că, nu există temei legal pentru a se dispune disjungerea 
cererii raportat la dispoziţiile legii 85/2014, este o cerere de intervenţie şi de deschidere procedură ce trebuie soluţionată 
laolaltă cu celelalte cereri de deschidere a procedurii. 
Consilierul juridic al creditoarei interveniente CEC Bank Sa având cuvântul solicită respingerea excepţiei de disjungere 
însă având în vedere cuantumul mare al creanţei, interesul părţii pe care o reprezintă este de a-şi recupera debitul, iar 
potrivit legii insolvenţei toate cererile se judecă laolaltă. 
Avocat Andrei Felix având cuvântul pentru creditoarea S.C. Ianis Impex SRL arată că, lasă la aprecierea instanţei. 
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Avocat Dincă Viorel având cuvântul pentru intervenienta S.C. Sekisui SPR Romania SRL solicită respingerea excepţiei, 
motivat de faptul că, procedura insolvenţei are un caracter unitar, toate cererile de deschidere procedură trebuie reunite 
în acelaşi dosar. 
Avocat Mergeani Mircea având cuvântul pentru creditoarele S.C. Altamira SRL şi S.C. Tehno World SRL arată că 
dincolo de interesul creditoarelor pe care le reprezintă , raportat la dispoziţiile legale indicente apreciază că, în cauză nu 
ar fi posibilă o disjungere dată fiind natura concursuală şi dispoziţiile art.72 din Legea nr.85/2014 care prevăd că 
cererile trebuie judecate laolaltă. 
Cu privire la faptul că, este o cauză ce se judecă cu celeritate arată că, lasă la aprecierea instanţei. 
Întrebat fiind apărătorul contestatoarei creditoare arată că  nu a mai făcut alte plăţi în cauză şi nu a mai depus alte 
înscrisuri. 
De asemenea, arată că, creditoarea CEC Bank are 80% din creanţă, urmează a se lămuri cu privire la cererea formulată. 
De asemenea, arată că, în ceea ce priveşte cererea creditoarei Alpha Bank există o negociere pentru preluarea creditului 
în schimbul unei construcţii de către un alt creditor, în două săptămâni urmează a finaliza actele. 
Cu toţi ceilalţi creditori au punctat creanţele, cu intervenienta S.C. Sekisui SPR Romania SRL a discutat, iar în ceea ce 
priveşte creanţa creditoarei SC. Fabet SA aceasta a fost prinsă în discuţii laolaltă cu Alpha Bank SA. 
Judecătorul sindic deliberând, disjunge cererea de intervenţie principală şi de deschidere procedură formulată de CEC 
Bank SA urmând a se forma un nou dosar în care acordă termen pentru a da posibilitate debitoarei să formuleze 
contestaţie la data de 1 aprilie 2016. 
Judecătorul sindic pune în discuţia părţilor admisibilitatea în principiu a cererilor de intervenţie principale formulate în 
temeiul disp.art.62 raportat la art.64 alin.2 NCPC. 
Apărătorul contestatoarei debitoare având cuvântul arată că, formulează aceleaşi concluzii  respectiv de respingere a 
cererilor de intervenţie ca inadmisibile. 
Avocat Dincă Viorel având cuvântul pentru intervenienta S.C. Sekisui SPR Romania SRL solicită admiterea în 
principiu a cererii de intervenţie formulată. 
In temeiul art.64 alin.2 NCPC, judecătorul sindic admite în principiu cererile de intervenţie, creditoarele justifică un  
interes prin creanţa proprie. 
Judecătorul sindic dă cuvântul părţilor pe cererea formulată de debitoare de plată a unei cauţiuni în ceea ce priveşte 
ultimele contestaţii formulate. 
Apărătorul contestatoarei debitoare având cuvântul  arată că, formulează aceleaşi concluzii. 
Părţile având pe rând cuvântul prin reprezentanţi solicită respingerea cererii de obligare la plata unei cauţiuni. 
Judecătorul sindic dă cuvântul părţilor pe contestaţiile formulate de contestatoarea debitoare cât şi pe fondul cauzei. 
Apărătorul contestatoarei debitoare având cuvântul solicită admiterea contestaţiilor iar pe fond respingerea cererilor de 
deschidere procedură ca nefondate. 
Avocat Andrei Felix având cuvântul pentru creditoarea S.C. Ianis Impex SRL solicită respingerea contestaţiei iar pe 
fond admiterea cererii de deschidere procedură privind pe debitoare. 
Avocat Dincă Viorel având cuvântul pentru intervenienta S.C. Sekisui SPR Romania SRL având cuvântul solicită 
respingerea contestaţiei. 
Pe fond arată că, sunt îndeplinite condiţiile de creditor care poate să formuleze o cerere de deschidere procedură, 
creanţa  este certă, lichidă şi exigibilă, este constatată printr-un titlu executoriu, fiind astfel îndeplinite toate condiţiile 
prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii. 
Avocat Mergeani Mircea având cuvântul pentru creditoarele S.C. Altamira SRL şi S.C. Tehno World SRL solicită 
respingerea contestaţiei ca nefondate, iar pe fond arată că, au fost formulate cereri de renunţare la judecată de către 
creditoare motiv pentru care solicită a se lua act de acestea. 

Judecătorul sindic: 
Prin cererea formulată la data de 5 decembrie 2014 şi înregistrată sub nr.2239/88/2014, creditoarea S.C. Altamira S.R.L 
a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
313.645,86 lei reprezentând debit principal, dobânda legală, precum si cheltuieli de urmărire debit. 
La data de 19 decembrie 2014 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr. 85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
La data de 29 iunie 2015 creditoarea S.C. Altamira S.R.L a depus la dosar cerere de renunţare la judecată în temeiul 
art.406 NCPC. 
Prin cererea formulată la data de 17 decembrie 2014 şi înregistrată sub nr.2301/88/2014, creditoarea S.C. ACK Fluid 
SRL- prin Administrator Judiciar Management Reorganizare Lichidare SPRL Iaşi a solicitat deschiderea procedurii 
insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
866.172,60 lei reprezentând debit principal plus penalităţi de întârziere. 
La data de 15 ianuarie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
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Prin încheierea din data de 30 ianuarie 2015 s-a dispus conexarea dosarului nr.2301/88/2014 la dosarul 
nr.2239/88/2014. 
La data de 29 iunie 2015 creditoarea S.C.ACK Fluid SRL- prin Administrator Judiciar Management Reorganizare 
Lichidare SPRL Iaşi a depus la dosar cerere de renunţare la judecată în temeiul disp.art.406 NCPC. 
Prin cererea formulată la data de 19 decembrie 2014, creditoarea S.C. Ianis Impex S.R.L a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
62.249,17 lei reprezentând c/val. mărfuri, penalităţi de întârziere, cheltuieli de judecată, precum şi cheltuieli de 
executare silită. 
La data de 15 ianuarie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
Prin cererea formulată la data de 5 ianuarie 2015, creditoarea S.C. Fluid Development S.R.L a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
79.402 lei reprezentând rest din c/val. facturi fiscale neachitate, precum şi penalităţi de întârziere de 0,4% pe zi de 
întârziere, calculate până la data deschiderii procedurii de insolvenţă. 
La data de 15 ianuarie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
La data de 31 martie 2015 creditoarea S.C. Fluid Development S.R.L a depus la dosar precizări prin care arată că, 
valoarea totală a debitului este în sumă de 180459,62 lei reprezentând: debit principal, penalităţi de întârziere convenite 
de părţi la data de 28.03.2014, precum şi penalităţi în cuantum procentual de 0,4% pe zi de întârziere conform art. VI 
din contract. 
Prin cererea formulată la data de 8 ianuarie 2015, creditoarea S.C. Tehno World SRL a solicitat  deschiderea procedurii 
insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
421.782,67 lei reprezentând debit restant pentru rata 2 din Tranzacţia din data de 19.11.2014. 
La data de 26 ianuarie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr. 85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
La data de 29 iunie 2015 creditoarea S.C. Tehno World S.R.L a depus la dosar cerere de renunţare la judecată în temeiul 
art.406 NCPC. 
La data de 6 noiembrie 2015 creditoarea S.C. Tehno World S.R.L a depus la dosar cerere prin care a arătat că, solicită 
deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA. 
Prin cererea formulată la data de 13 ianuarie 2015, creditoarea S.C. Vepex Com SRL a solicitat deschiderea procedurii 
insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
79.504,40 lei reprezentând rest din c/val. facturi neachitate. 
La data de 26 ianuarie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr. 85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
Prin cererea formulată la data de 13 ianuarie 2015, creditoarea S.C. Aqua Blue SRL – prin Lichidator Judiciar 
Dăscălescu & Co SPRL Constanta, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons 
SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
653.384,23 lei reprezentând debit principal şi penalităţi de întârziere. 
La data de 26 ianuarie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
Prin cererea formulată la data de 3 februarie 2015, creditoarea S.C. Grup Romet SA -prin Administrator Judiciar SMDA 
Insolvency SPRL, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
2.357.997,18 lei reprezentând debit restant şi penalităţi de întârziere. 
La data de 16 februarie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
La data de 29 iunie 2015 creditoarea S.C. Grup Romet SA – prin Administrator Judiciar SMDA Insolvency SPRL, a 
depus la dosar cerere de renunţare la judecată în temeiul art.406 NCPC. 
Prin cererea formulată la data de 25 februarie 2015, intervenienta S.C. Pilot SRL, a formulat cerere de intervenţie 
principală, prin care a solicitat  deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
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In motivarea cererii intervenienta a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
20.597,17 lei reprezentând debit restant şi cheltuieli ocazionate de soluţionarea litigiului. 
La data de 29 iunie 2015 intervenienta S.C. Pilot SRL, a depus la dosar cerere de renunţare la judecată în temeiul 
art.406 NCPC. 
Prin cererea formulată la data de 27 februarie 2015, intervenienta S.C. Superquatro Grup SRL, a formulat cerere de 
intervenţie principală, prin care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA 
Tulcea. 
In motivarea cererii intervenienta a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
2942,56 lei reprezentând c/val. factură fiscală nr.10144/19.10.2011 şi titlul executoriu constând în sentinţa civilă 
nr.2810/2013; suma de 3542,7 lei reprezentând penalităţi contractuale în cuantum de 01% pe zi de întârziere conform 
contract de închiriere nr.2421/29.09.2011, calculate de la scadenţă şi până la data de 17.02.2015, precum şi în 
continuare până la data deschiderii procedurii; suma de 328,33 lei reprezentând costuri de urmărire dosar conform 
art.1350 cod civil. 
La data de 29 iunie 2015 intervenienta S.C. Superquatro Grup SRL, a depus la dosar cerere de renunţare la judecată în 
temeiul art.406 NCPC. 
Prin cererea formulată la data de 27 februarie 2015, intervenienta S.C. Limar 96 SRL, a formulat atât cerere de 
intervenţie principală cât şi cerere de deschidere procedură, prin care a solicitat  deschiderea procedurii insolvenţei 
privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererilor intervenienta creditoare a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în 
sumă de 48674,1 lei reprezentând debit principal şi penalităţi contractuale. 
La data de 16 martie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
La data de 29 iunie 2015 intervenienta creditoare S.C. Limar 96 SRL, a depus la dosar cerere de renunţare la judecată în 
temeiul art.406 NCPC. 
Prin cererea formulată la data de 24 martie 2015, intervenienta S.C. Despan Forest SRL, a formulat cerere de intervenţie 
principală, prin care a solicitat  deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii intervenienta a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
1.022.843,76 lei reprezentând debit principal şi penalităţi de întârziere. 
La data de 3 aprilie 2015 debitoarea a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de intervenţie. 
Prin cererea formulată la data de 1 aprilie 2015, creditoarea UAT Comuna Somova Prin Primar, a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
810.286 lei reprezentând chirie, impozit, accesorii, alte surse stabilită prin sentinţa civilă nr.2006/6.11.2014 a 
Tribunalului Tulcea. 
La data de 14 aprilie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
Prin cererea formulată la data de 2 aprilie 2015, creditoarea S.C. Ifco SA, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei 
privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
442.048,32 lei reprezentând debit restant, plus dobânda legală penalizatoare 
La data de 14 aprilie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
La data de 20 august 2015 creditoarea S.C. Ifco SA, a depus la dosar cerere de renunţare la judecată în temeiul art.406 
NCPC. 
Prin cererea formulată la data de 6 mai 2015, creditoarea S.C. Fabet SA, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei 
privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
1.127.744,72 lei reprezentând c/val obligaţii potrivit sentinţei civile nr. 1362/22.07.2014 pronunţată de Tribunalul 
Tulcea în dosarul nr.1477/88/2014. 
Prin cererea formulată la data de 19 mai 2015, creditoarea Alpha Bank Romania SA, a solicitat deschiderea procedurii 
insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
752.282,06 euro reprezentând debit restant. 
La data de 2 iunie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei cauţiuni 
conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei ca 
nefondată. 
Prin cererea formulată la data de 15 iunie 2015, creditoarea - intervenientă S.C. Aquaproiect SA, a solicitat admiterea în 
principiu a cererii de intervenţie precum şi deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA 
Tulcea. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6745/05.04.2016 
 

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 

 

24 

In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
280.740, 12 lei reprezentând debit restant. 
La data de 24 iunie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
La data de 20 august 2015 creditoarea - intervenientă S.C. Aquaproiect SA, a depus la dosar cerere de renunţare la 
judecată în temeiul art.406 NCPC. 
La data de 7 ianuarie 2016 creditoarea - intervenientă S.C. Aquaproiect SA, a depus la dosar cerere de revenire asupra 
cererii de renunţare la judecată. 
Prin cererea formulată la data de 29 iunie 2015, creditoarea - intervenientă S.C. Terra Construct SRL, a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
239.536,38 lei reprezentând c/val. facturi fiscale neachitate 
La data de 2 iulie 2015 debitoarea a formulat contestaţie  prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei cauţiuni 
conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei ca 
nefondată. 
La data de 25 septembrie 2015 creditoarea - intervenientă S.C. Terra Construct SRL, a depus la dosar cerere de 
renunţare la judecată în temeiul art.406 NCPC. 
Prin cererea formulată la data de 7 iulie 2015, creditoarea S.C. Wavin Romania SRL, a solicitat deschiderea procedurii 
insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
79.202,18 lei reprezentând debit restant. 
La data de 20 iulie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei cauţiuni 
conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei ca 
nefondată. 
Prin cererea formulată la data de 11 septembrie 2015, creditoarea S.C. Daramal SRL - prin Administrator Judiciar 
Timofte Insolv SPRL, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
357.884,19 lei reprezentând debit restant. 
La data de 24 septembrie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
Prin cererea formulată la data de 15 octombrie 2015, creditoarea Compania Naţionala Administraţia Porturilor Dunării 
Maritime SA, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
67.917,03 lei reprezentând debit restant. 
La data de 27 octombrie 2015 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
Prin încheierea nr.1993 din data de 6 noiembrie 2015 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr.2239/88/2014, în 
temeiul art.62 raportat la art.64 alin.2 NCPC, s-au admis în principiu cererile de intervenţie în nume propriu formulate 
de creditoarele-interveniente: S.C. Aquaproiect SA Bucureşti, SC. Despan Forest SRL, S.C. Pilot SRL, S.C. 
Superquatro Grup SRL Galaţi, S.C. Limar 96 SRL, S.C. Terra Construct SRL. 
Prin cererea formulată la data de 24 noiembrie 2015, intervenienta S.C. Rina Simtex - Organismul de Certificare SRL, a 
solicitat deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii  a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 4436,37 lei 
reprezentând  debit restant, dobânda legală, precum şi cheltuieli de judecată. 
Prin cererea formulată la data de 15 ianuarie 2016, intervenienta S.C. Siemcrom Grup SRL, a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 48.674,1 lei 
reprezentând debit principal, penalităţi de întârziere, costuri urmărire dosar conform art.1350 cod civil, cheltuieli de 
judecată. 
La data de 26 ianuarie 2016 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr. 85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
Prin cererea formulată la data de 18 februarie 2016, creditoarea S.C. Baciu SRL a solicitat deschiderea procedurii 
insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii creditoarea a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
120.300,12 lei reprezentând debit principal şi penalităţi de întârziere. 
La data de 1 martie 2016  debitoarea a formulat contestaţie  prin care a solicitat obligarea creditoarei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
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Prin cererea formulată la data de 19 februarie 2016, intervenienta S.C. Sekisui SPR Romania SRL, a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea. 
In motivarea cererii a arătat că, are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 1.203.651,16 lei 
reprezentând c/val, facturi neachitate. 
La data de 1 martie 2016 debitoarea a formulat contestaţie prin care a solicitat obligarea intervenientei la plata unei 
cauţiuni conform art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, precum şi respingerea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei ca nefondată. 
Examinând actele şi lucrările dosarului judecătorul sindic reţine următoarele: 
Cu privire la contestaţiile formulate, se reţine că potrivit art.3 alin.1 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, în timp ce, art. 5 pct. 20 din acelaşi act normativ stipulează că insolvenţa este prezumată ca 
fiind vădită atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor. 
De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.70 alin.1  din Legea nr.85/2014, orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea  
procedurii prevăzute de prezentul titlu poate  introduce o cerere de deschidere a procedurii împotriva unui debitor 
prezumat în insolvenţă, debitorul având posibilitatea legală conform art.72 alin.(3) din Legea nr.85/2014 să conteste 
starea de insolvenţă invocată de creditor, aşa cum s-a procedat în speţă. 
Concluzionând, condiţiile de admisibilitate ale cererilor formulate de creditoare trebuie raportate atât la calitatea 
creanţei care trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă, cât şi la aprecierea stării de insolvenţă a debitoarei. 
În conceptul legii nr.85/2014 încetarea plăţilor se caracterizează prin imposibilitatea debitorului de a plăti datoriile 
scadente datorită lipsei unor sume de bani de care să dispună imediat pentru plata datoriilor în cauză. 
Analizând înscrisurile de la dosar, se constată că starea de insolvenţă a debitoarei a fost dovedită în sensul Legii 
nr.85/2014. 
Din înscrisurile depuse la dosar, a rezultat că, creanţele creditorilor, sunt certe, lichide şi exigibile, în speţă, societatea 
debitoare, prin aplicarea disp. Art. 3 alin.1 din Legea nr 85/2014, este prezumată a fi în insolvenţă pentru că nu a plătit 
sumele datorate creditorilor, după 60 de zile de la scadenţă, impunându-se, în consecinţă, deschiderea faţă de aceasta a 
procedurii insolvenţei, contestaţiile debitoarei S.C. Deltacons SA Tulcea fiind neîntemeiate. 
Cu privire la cererea de obligare a creditorilor la plata unei cauţiuni judecătorul sindic reţine că, cererea debitorului 
trebuie să aibă o justificare conformă scopului cauţiunii, adică împiedicarea abuzului de drept al creditorilor. 
Pentru admiterea cauţiunii, debitoarea trebuie să invoce motive temeinice care privesc în principal pagubele pe care le-
ar suferi urmare admiterii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 
In cauză, debitoarea nu a dovedit că admiterea cererii creditorilor i-ar produce prejudicii. 
Relativ la cererile creditoarelor de deschidere a procedurii se reţine că, în cauză sunt aplicabile disp.art.70 şi 72 din lege 
privind procedura insolvenţei în formă generală, motiv pentru care, urmează a admite cererile şi, în temeiul art.70 şi 
art.72 din Legea nr.85/2014, a dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă de debitoarea SC. 
Deltacons SA Tulcea. 
În temeiul art.85 alin. (3) din lege, va ridica  în tot dreptul de administrare al debitoarei. 
Având în vedere ofertele depuse la dosar, în cauză a fost desemnat, în calitate de administrator judiciar provizoriu, 
Consorţiul format din Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Bucureşti SPRL şi  Cabinetul Individual de Insolvenţă 
Florescu Mircea Sorin, care va exercita atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014 şi pe cele care vor fi 
stabilite de judecătorul-sindic şi orice alte atribuţii prevăzute de lege în competenţa exclusivă a acestuia, cu un onorariu 
provizoriu în sumă de 3.000 lei pentru întreaga perioadă cât va desfăşura activitatea în această calitate. 
Conform art.60 alin. (1) din Legea nr.85/2014, în cazul în care administratorul judiciar refuză numirea, are obligaţia de 
a notifica instanţa, în termen de 5 zile de la comunicarea numirii. 
În temeiul art.54 din Legea nr.85/2014, va dispune ca mandatul administratorilor statutari să înceteze de la data 
deschiderii procedurii, şi va obliga administratorii statutari ai debitorului să predea gestiunea debitorului 
administratorului judiciar, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 
În temeiul art.59 alin. (1) din Legea nr.85/2014, va obliga administratorul judiciar să depună 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 debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării 
inventarierii. 
În temeiul art.92 din lege, va dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să supună judecătorului-sindic în 
termen de 20 de zile de la desemnare, un raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată, fie 
continuarea perioadei de observaţie în procedură generală. 
În temeiul art.97 alin. (1) şi art.58 alin. (1) lit. b) din Legea nr.85/2014, va stabili termen pentru depunerea de către 
administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului la 
data de 28 aprilie 2016. 
În temeiul art.74 din Legea nr.85/2014, va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute 
la art. 67 alin. (1). 
În temeiul art.82 alin. (2) din Legea nr.85/2014, va obliga debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar şi 
creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate 
informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile 
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efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori 
deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. 
Conform art.84 alin. (3) din Legea nr.85/2014, debitorul şi/sau, după caz, administratorul judiciar sunt/este 
obligaţi/obligat să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după 
deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora, precum şi a datelor de identificare a cocontractanţilor. 
În temeiul   art.80 din Legea nr.85/2014, nicio dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită 
generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor 
prevăzute la art. 103. 
În temeiul art.86 alin. (1) din Legea nr.85/2014, va dispune ca toate băncile la care debitorul are deschise conturi să nu 
dispună de sume fără un ordin al administratorului judiciar. 
În temeiul art.99 din Legea nr. 85/2014, va dispune ca administratorul judiciar să trimită, în urma deschiderii procedurii, 
o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, după 
caz, potrivit prevederilor art. 74, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor 
agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. Notificarea va fi 
comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde: 
- termenul - limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, precum şi cerinţele 
pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă, la data de 4 mai 2016. 
- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 24 mai 2016. 
- termenul de definitivare a tabelului creanţelor la data de 21 iunie 2016. 
- locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului 
pentru întocmirea şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe. 
Notificarea se realizează potrivit Codului de procedură civilă şi se va publica, pe cheltuiala averii debitorului, într-un 
ziar de largă circulaţie şi în BPI. 
În vederea aplicării prevederilor art.75 din Legea nr.85/2014, în temeiul art.76 din aceeaşi lege, va dispune comunicarea 
prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul 
corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
În temeiul art.83 alin. (3) din Legea nr.85/2014, va obliga organele de conducere ale debitorului, dacă acesta deţine sau 
administrează una sau mai multe pagini de internet, să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de 
la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, 
data şi instanţa care a pronunţat hotărârea. 
Administratorul judiciar va convoca adunarea generală a asociaţilor în maxim 10 zile de la notificarea deschiderii 
procedurii, în vederea desemnării administratorului judiciar. 
Având în vedere cererile de renunţare formulate de creditoarele S.C. Altamira SRL, S.C. A.C.K. Fluid SRL, S.C. Grup 
Romet SA- Prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL, S.C. Limar 96 SRL, S.C. Ifco SA, S.C. Terra 
Construct SRL, şi de intervenientele S.C. Pilot SRL, S.C. Superquatro Grup SRL, precum şi prevederile disp.art.406 
NCPC potrivit cu care „reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în şedinţă de 
judecată, fie prin cerere scrisă”, judecătorul sindic urmează a lua act de acestea. 
Urmează a fixa termen administrativ de control la data de 5 august 2016. 

Pentru aceste motive, in numele legii, hotărăşte: 
Respinge contestaţiile ca nefondate. 
Respinge cererea de obligare a creditorilor la plata unei cauţiuni. 
Admite cererile de deschidere procedură insolvenţă în formă generală formulate de creditorii - intimaţi: S.C. Altamira 
S.R.L- loc. Ilganii de Jos, jud. Tulcea - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul 
Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Ianis Impex S.R.L. Tulcea - cu sediul procesual 
ales la Cabinet de avocat Felix Andrei - cu sediul în Tulcea str. Scării nr.4, S.C. Fluid Development S.R.L. Constanta - 
cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL - cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, 
Preciziei Business Center, S.C. Tehno World S.R.L. loc. Baia, jud. Suceava - cu sediul procesual ales la SC. Urban & 
Asociaţii SRL - cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Vepex Com 
S.R.L. Galaţi - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, 
Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Aqua Blue S.R.L. loc. Poarta Albă, jud. Constanta - prin lichidator judiciar 
Dăscălescu & CO SPRL Constanţa cu sediul în Constanţa str. Marc Aureliu nr.8, jud. Constanta, S.C. A.C.K. Fluid 
S.R.L. Paşcani, jud. Iaşi - prin administrator jud. Management Reorganizare Lichidare SPRL- cu sediul în Iaşi str. Al. 
Nicolina nr.82, jud. Iaşi, S.C. Grup Romet SA. Buzău - prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL - prin 
Cabinet de Avocat Salcutan Alexandru Lucian - cu sediul în Buzău str. Obor Bl.10, Sc. A, Ap.2, jud. Buzău, S.C. Limar 
96 S.R.L. loc. Ovidiu jud. Constanta - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul 
Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, UAT Comuna Somova prin primar - cu sediul în 
comuna Somova str. Galaţiului nr.49, jud. Tulcea, S.C. IFCO SA Constanta - cu sediul în Constanta str. Zburătorului 
nr.4, jud. Constanta, S.C. Fabet SA Tulcea - cu sediul în Tulcea str. Combustibilului nr.5A, jud. Tulcea, Alpha Bank 
Romania SA- cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr.237 B, sector 1, S.C. Aquaproiect SA – cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul independentei nr.294, sector 6, S.C. Terra Construct S.R.L Tulcea - cu sediul în Tulcea str. 
Combustibilului nr.20, jud. Tulcea, S.C. Wavin Romania S.R.L Bucureşti - cu sediul în Bucureşti str. Părintele Galeriu 
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nr.7, sector 2, S.C. Daramal S.R.L.- prin administrator judiciar Timofte Insolv SPRL- cu sediul ales pentru comunicarea 
actelor de procedură în Piatra Neamţ str. Aleea Plaiului nr.10, Bl.B1, Ap.23, jud. Neamţ, Compania Naţionala 
Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA. cu sediul în Galaţi str. Portului nr.34, jud. Galaţi, S.C. Baciu SRL- cu 
sediul procesual ales la Cabinet de Avocat Frandes Claudia - Tulcea str. Mircea Vodă nr.54, jud. Tulcea, în 
contradictoriu cu contestatoarea-debitoare SC. Deltacons SA Tulcea - cu sediul în Tulcea str.14 Noiembrie nr.3, jud. 
Tulcea şi cererile de intervenţie principală formulate de intervenientele: S.C. Pilot S.R.L. – Loc. Sarichioi jud. Tulcea - 
cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL - cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, 
Preciziei Business Center, S.C. Superquatro Grup S.R.L. Galaţi - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii 
SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Limar 96 S.R.L. loc. 
Ovidiu jud. Constanta - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, 
sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Despan Forest S.R.L.- cu sediul în Comuna Izvoarele, sat 
Homoraciu nr.307, jud. Prahova, S.C. Aquaproiect SA- cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, 
S.C. Terra Construct S.R.L Tulcea - cu sediul în Tulcea str. Combustibilului nr. 20, jud. Tulcea, S.C. Rina Simtex -
Organismul de Certificare SRL Bucureşti - cu sediul procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul 
Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei Business Center, S.C. Siemcrom Grup S.R.L- Bucureşti - cu sediul 
procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL- cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei 
Business Center, S.C. Sekisui SPR Romania SRL –Bucureşti str. Barbu Văcărescu nr.42 A, Corp Dinu Vintilă Et.5, 
sector 2. 
În temeiul art.70, art.72  din Legea nr.85/2014 
Dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă de debitorul S.C. Deltacons SA Tulcea - cu sediul 
în Tulcea str.14 Noiembrie nr.3, jud. Tulcea. 
În temeiul art.85 alin. (3) din lege 
Ridică în tot dreptul de administrare al debitorului S.C. Deltacons SA Tulcea- cu sediul în Tulcea str.14 Noiembrie nr.3, 
jud. Tulcea. 
În temeiul art.45 alin. (1) lit. d) coroborat cu art.57 alin. (1) şi art.73 din Legea nr.85/2014 
Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu consorţiul format din Casa de Insolventa Transilvania 
Filiala Bucureşti SPRL- cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court, Et.3, sector 2 şi C.I.I. Florescu 
Mircea Sorin - cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr.20, Et.2, jud. Tulcea. 
Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/20014 şi pe cele care vor fi stabilite 
de judecătorul-sindic şi orice alte atribuţii prevăzute de lege în competenţa exclusivă a acestuia. 
În temeiul art.45 lit. d) din Legea nr.85/2014 
Stabileşte onorariu provizoriu în sumă de 3.000 lei pentru întreaga perioadă cât va desfăşura activitatea în această 
calitate. 
Conform art.60 alin. (1) din Legea nr.85/2014, în cazul în care administratorul judiciar refuză numirea, are obligaţia de 
a notifica instanţa, în termen de 5 zile de la comunicarea numirii. 
În temeiul art.54 din Legea nr.85/2014 
Mandatul administratorilor statutari încetează de la data deschiderii procedurii. 
Obligă administratorii statutari ai debitorului să predea gestiunea debitorului administratorului judiciar, în termen de 10 
zile de la deschiderea procedurii. 
În temeiul art.59 alin. (1) din Legea nr.85/2014 
Obligă administratorul judiciar să depună 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 debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii.  
În temeiul art.92 din lege 
Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic în termen de 20 de zile de la desemnare, un raport 
prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în procedură generală. 
În temeiul art.97 alin. (1) şi art.58 alin. (1) lit. b) din Legea nr.85/2014 
Stabileşte termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care 
au dus la apariţia insolvenţei debitorului la data de 28 aprilie 2016. 
În temeiul art.74 din Legea nr.85/2014 
Obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1). 
În temeiul art.82 alin. (2) din Legea nr.85/2014 
Obligă debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar şi creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea 
totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe 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, sub sancţiunea ridicării 
dreptului de administrare. 
Conform art.84 alin. (3) din Legea nr.85/2014 
Debitorul şi/sau, după caz, administratorul judiciar sunt/este obligaţi/obligat să întocmească şi să păstreze o listă 
cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii 
acestora, precum şi a datelor de identificare a cocontractanţilor. 
În temeiul art.80 din Legea nr.85/2014 
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Nicio dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată 
creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103. 
În temeiul art.86 alin. (1) din Legea nr.85/2014 
Dispune ca toate băncile la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al administratorului 
judiciar. 
În temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 
Administratorul judiciar va trimite, în urma deschiderii procedurii, o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista 
depusă de debitor potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, după caz, potrivit prevederilor art. 74, debitorului şi 
oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este 
înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, 
cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va 
cuprinde: 
- termenul - limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, precum şi cerinţele 
pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă, la data de 4 mai 2016. 
- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 24 mai 2016. 
- termenul de definitivare a tabelului creanţelor la data de 21 iunie 2016. 
- locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului 
pentru întocmirea şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe. 
Notificarea se realizează potrivit Codului de procedură civilă şi se va publica, pe cheltuiala averii debitorului, într-un 
ziar de largă circulaţie şi în BPI. 
În vederea aplicării prevederilor art.75 din Legea nr.85/2014, în temeiul art.76 din aceeaşi lege, dispune comunicarea 
prezentei încheieri către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul 
corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
În temeiul art.83 alin. (3) din Legea nr.85/2014 
Obligă organele de conducere ale debitorului, dacă acesta deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, 
să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a 
procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea. 
Administratorul judiciar va convoca adunarea generală a asociaţilor în maxim 10 zile de la notificarea deschiderii 
procedurii, în vederea desemnării administratorului judiciar. 
In temeiul disp.art.406 NCPC, 
Ia act de cererile de renunţare la judecată formulate de creditorii: S.C. Altamira SRL, S.C. A.C.K. Fluid SRL, S.C. Grup 
Romet SA- Prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL, S.C. Limar 96 SRL, S.C. Ifco SA, S.C. Terra 
Construct SRL, şi de intervenientele S.C. Pilot SRL, S.C. Superquatro Grup SRL 
Fixează termen administrativ de control la data de 5 august 2016. 
Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Tulcea. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18 martie 2016. 
Judecător sindic,                                                                          Grefier, 
Doina Nichifor                                                                             Lucia Ciungu 

* 
România, Tribunalul Tulcea, Str. Toamnei nr.15, judeţul Tulcea 
Dosar nr. 2239/88/2014 -JS 

Comunicare încheiere îndreptare eroare materială din 22.03.2016 
Emisă în ziua de 29 martie 2016 

Către, 
- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea - Tulcea str. Ing. Dumitru Ivanov nr.6, jud. Tulcea 
Se comunică alăturat copia încheiere din 22.03.2016 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2239/88/2014 - JS 
ND, privind pe debitoarea S.C. Deltacons SA Tulcea– cu sediul în Tulcea str.14 Noiembrie nr.3, jud. Tulcea, nr. de 
ordine în registrul comerţului J 36/165/1991, cod de identificare fiscală 2360456, prin administrator judiciar Consorţiul 
Formati din Casa de Insolventa Transilvania Filiala Bucureşti SPRL – cu sediul în Bucureşti str. Gara Herăstrău nr.4, 
Green Court Et.3, sector 2, şi CII Florescu Mircea Sorin cu sediul în Tulcea str. Isaccei nr.20, Et.2, jud. Tulcea, nr. 
matricol 2766. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
Romania, Tribunalul Tulcea, Secţia Civila, de Contencios Administrativ si fiScal  
Dosar nr. 2239/88/2014 

Încheiere 
Şedinţa Camerei de Consiliu 

Din 22 martie 2016 
Judecător sindic: Doina Nichifor 

Grefier: Lucia Ciungu 
S-a luat în examinare cererea formulată de creditoarea S.C. Tehno World S.R.L. loc. Baia, jud. Suceava - cu sediul 
procesual ales la SC. Urban & Asociaţii SRL - cu sediul în B-dul Preciziei nr.1, Et.4, sector 6, Bucureşti, Preciziei 
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Business Center, de îndreptare eroare materială strecurată în dispozitivul sentinţei civile nr.462/18.03.2016 pronunţată 
de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2239/88/2014, în temeiul disp.art.442 Noul cod pr. civilă. 
Cauza s-a luat fără citarea părţilor. 
Văzând că nu sunt motive de amânare, instanţa urmează a lăsa cauza în pronunţare. 

Tribunalul: 
Prin cererea înregistrată la data de 21 martie 2016 creditoarea S.C. Tehno World S.R.L. a solicitat îndreptarea erorii 
materiale strecurată în dispozitivul sentinţei civile nr.462/18.03.2016 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 
2239/88/2014 în sensul că, din eroare s-a luat act de cererea de renunţare, având în vedere notele scrise depuse la data 
de 5.11.2015 prin care a arătat că solicită deschiderea procedurii insolvenţei privind pe debitoare. 
Potrivit disp.art.442 Noul cod pr. civilă “erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau 
cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la 
cerere”. 
Analizând actele şi lucrările dosarului judecătorul sindic constată că, în cauză, sunt îndeplinite condiţiile legale 
susmenţionate, motiv pentru care urmează a admite cererea şi a dispune  îndreptarea erorii materiale strecurată în 
dispozitivul sentinţei civile nr.462/18.03.2016 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2239/88/2014, în sensul că, 
din eroare s-a menţionat că se ia act de cererea de renunţare la judecată formulată de creditoarea S.C. Tehno World 
SRL, în mod corect fiind „Ia act de cererile de renunţare la judecată formulate de creditorii: S.C. Altamira SRL , S.C. 
A.C.K. Fluid SRL, S.C. Grup Romet SA - Prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL, S.C. Limar 96 SRL, 
S.C. Ifco SA, S.C. Terra Construct SRL, şi de intervenientele S.C. Pilot SRL, S.C. Superquatro Grup SRL”. 

Pentru aceste motive, in numele legii, dispune: 
Admite cererea. 
In temeiul disp. art. 442 NCPC, 
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul sentinţei civile nr. 462/18 martie 2016 pronunţată de 
Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 2239/88/2014 în sensul că, din eroare s-a menţionat că se ia act de cererea de renunţare 
la judecată formulată de creditoarea S.C. Tehno World SRL, în mod corect fiind „Ia act de cererile de renunţare la 
judecată formulate de creditorii: S.C. Altamira SRL, S.C. A.C.K. Fluid SRL, S.C. Grup Romet SA - Prin administrator 
judiciar SMDA Insolvency SPRL, S.C. Limar 96 SRL, S.C. Ifco SA, S.C. Terra Construct SRL, şi de intervenientele 
S.C. Pilot SRL, S.C. Superquatro Grup SRL”. 
Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Tulcea. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22 martie 2016. 
Judecător sindic,                   Grefier, 
Doina Nichifor                          Lucia Ciungu 
 

* 
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