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am încheiat câte un proces verbal. 
 Situaţia încasărilor şi plăţilor efectuate în cadrul procedurii falimentului debitoare falite Societatea CREATIV MOB 
SRL Tg-Mureş, de la data ultimului Raport de încasări şi plăţi respectiv 18.01.2017 şi până la data de 31.03.2017, este 
cuprinsă în tabelul de mai jos: 

SOLDUL AFLAT ÎN CONTUL DE LICHIDARE la data de 18.01.2017 2.959,49 
Comisioane bancare 40.50 
Cheltuieli de procedură 71.64 
TOTAL PLĂŢI 112.14 
SOLDUL AFLAT ÎN CONTUL DE LICHIDARE la data de 31.03.2017 2.847.35 

Motivat de faptul că, disponibilul aflat în contul de lichidare este destul de redus, nu am întocmit un plan de distribuire a 
sumelor încasate în procedura falimentului debitoarei falite.  
 Având în vedere cele mai sus menţionate, solicităm judecătorului sindic acordarea unui nou termen în vederea 
continuării procedurilor de valorificare a bunurilor aparţinând debitoarei falite. 
Creditorii nemulţumiţi pot formula contestaţii, împotriva prezentului Raport privind demersurile întreprinse în 
procedura insolvenţei debitoarei falite SOCIETATEA CREATIV MOB SRL Tg-Mureş cu nr. 521/19.04.2017, în 
termen de 5 zile de la data publicării, contestaţiile urmând a fi depuse în Dosar nr. 790/1371/2009 al Tribunalului 
Comercial Mureş 
� Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar 
Lichidator judiciar, General Mir Consult S.P.R.L., prin practician coordonator Cătană Cristian Ion 

  
2. Societatea SADALBARI SRL, cod unic de înregistrare: 19096171 
România, Tribunalul Specializat Mureş 
Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 
Tel: 0265 - 262010 Fax: 0265 – 311827 
Dosar nr.119/1371/2017 
Din 19/04/2017 
Termen:22/06/2017 

Comunicare încheierea nr. 62/C 
pronunţată la data de 31.03.2017 

 Către, 
Debitoarea: societatea SADALBARI SRL, cu sediul în Tg. Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, corp U1, judeţul Mureș, 
înmatriculată sub nr. J26/1582/2006 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, având CUI RO 
19096171; 
ADMINISTRATOR JUDICIAR provizoriu: 
GENERAL MIR CONSULT SPRL (înregistrat în registrul formelor de organizare sub nr. RSP 0205/31.12.2006, având 
CIF RO12569213, cu sediul în Tg. Mures, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, jud. Mureş 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr.62/C pronunţată la data de 31.03.2017 în dosarul cu nr.119/1371/2017 de 
Tribunalul Specializat Mureş, privind pe debitoarea societatea SADALBARI SRL, cu sediul în Tg. Mureş, str. 
Voinicenilor, nr. 35, corp U1, judeţul Mureș, înmatriculată sub nr. J26/1582/2006 la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Mureş, având CUI RO 19096171. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România, Tribunalul Specializat Mureş 
-Falimente 
Dosar nr.119/1371/2017 

Încheierea nr.62 / C 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 31 martie 2017 

Completul constituit din: 
Judecător sindic: Adriana Loredana Berindean 

Grefier: Georgeta Oroian 
Pe rol se află soluţionarea cererii formulată de către debitoarea societatea SADALBARI SRL, cu sediul în Tg.Mureş, 
str. Voinicenilor, nr.35, corp U1, jud.Mureş, având ca obiect deschiderea procedurii generale a insolvenţei reglementată 
de Legea nr.85/2014, la solicitarea acesteia.  
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se prezintă reprezentanta debitoarei av. Florea Corina constată 
lipsa părţilor. 
Procedura este legal îndeplinită având în vedere că prezenta se soluţionează în cameră de consiliu, fără citarea părţilor. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că prin încheierea de camerei de consiliu din 
31/03/2017 pronunţată de către completul C41 prin care s-a admis excepţia nelegale constituiri a completului de 
judecată şi s-a dispus înaintarea în cursul acestei zile a dosarului, completului C27 pentru a se soluţiona cererea de 
deschidere a procedurii. 
Judecătorul sindic constată că a fost investită prin repartizare manuală ca urmare a încheierii din camera de consiliu din 
31/03/2017 pronunţată de completul C41 sindice investit iniţial cu repartizarea aleatorie. 
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Faţă de obiectul cererii şi anume cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă la solicitarea debitoarei judecătorul 
sindic a fixat termen tot pentru data de astăzi 31/03/2017 în vederea respectării dispoziţiilor art.66, alin.10 din Legea 
nr.85/2014 legat de soluţionarea cererii în maxim 10 zile de la înregistrarea ei, cererea fiind înregistrată pe rolul 
instanţei la data de 21/03/2017. 
La strigarea cauzei se prezintă d-na avocat Florea Corina care are delegaţie la dosar, în reprezentarea debitoarei aceasta 
fiind încunoştinţată prin nota telefonică făcută de grefierul de şedinţă raportat la dispoziţia completului de judecată. 
Întreabă pe reprezentanta debitoarei dacă a intervenit vreo modificare în susţinerea cererii faţă de aspectele învederate 
în faţa celuilalt judecător sindic. 
Avocata debitoarei arată că nu a intervenit nici o modificare în ceea ce priveşte susţinerea cererii. Precizează că a 
sintetizat practic prin cererea transmisă prin fax de către societatea debitoare la data de 28/03/2017 prin care se solicita 
în termen de 10 zile urgenţa soluţionării cererii, raportat la starea de fapt şi anume, că patrimoniul societăţii este supus 
executării silite, că societatea se află în încetare de plăţi, şi-a încetat activitatea se află în insolvenţă şi în acest sens s-a 
formulat prezenta cerere. Prin urmare solicită a se da curs soluţionării cererii în sensul admiterii. 
Judecătorul sindic solicită reprezentantei debitoarei să –şi expună un punct de vedere asupra confirmării sau infirmării a 
faptului că societatea este într-un grup de societăţi împreună cu societatea Romcab SA, raportat la dispoziţiile art.5, pct 
35 din Legea nr.85/2014. 
Avocata debitoarei confirmă faptul că societatea SADALBARI SRL face parte din grupul de societăţi împreună cu 
Romcab SA, că deţine participaţia la societatea Romcab, este acţionar majoritar, deţine aproximativ 69% din acţiunile 
emise de către societatea Romcab SA. Arată că în anexă la cerere există declaraţia dată de către societatea debitoare în 
acest sens, potrivit art.67 din legea nr.85/2014 . 
Judecătorul sindic pune în discuţie chestiunea procedurală privind reprezentarea societăţii debitoare, reţinând că în 
extrasul de la ONRC rezultă că persoana împuternicită de reprezentare este o societate comercială Economic 
Engineering SRL al cărui administrator este dl. Dan Matei Chiru, cererea fiind formulată de către debitoarea Sadalbari 
SRL prin reprezentant legal Matei Dan Chiru –administrator, însă în realitate, de fapt cererea este formulată prin 
persoana juridică, care este administrator reprezentată prin dl.Dan Matei Chiru . 
Avocata debitoarei susţine că într-adevăr administratorul societăţii debitoare este o societate juridică respectiv 
societatea Economic Engineering SRL care are desemnat reprezentant legal permanent pe dl..Chiru Dan Matei.  
Judecătorul sindic precizează că acest lucru nu apare în extrasul de la ONRC ataşat la dosar, ci doar faptul că persoana 
împuternicită este societatea Economic Engineering SRL . 
Avocata debitoarei arată că nu poate confirma acest lucru însă poate depune la dosar dovada că dl.Chiru Dan Matei este 
desemnat ca şi persoană fizică de către administratorul statutar societatea Economic Engineering SRL. Eventual un 
extras de la ONRC al societăţii care să confirme că dl. Chiru Dan Matei este administrator în Economic Engineering 
SRL şi hotărârea AGA prin care a fost desemnat administrator Economic Engineering SRL prin reprezentant Chiru Dan 
Matei. 
Judecătorul sindic pune în vedere să depună prin fax înscrisurile doveditoare la care a făcut referire însoţită de o notă. 
Declară încheiată faza cercetării probatorie şi acordă cuvântul pe fond. 
Avocata debitoarei solicită admiterea cererii astfel cum aceasta a fost formulată şi pe cale de consecinţă a se dispune 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare menţinerea dreptului de administrare şi desemnarea în 
calitate de administrator judiciar pe seama debitoarei a practicianului în insolvenţă General Mir Consult SPRL . 
Judecătorul sindic şi reţine cauza în pronunţare soluţia urmând a pronunţată astăzi la ora. 15,30. 

Judecătorul-sindic, 
Prin cererea formulată la data de 21.03.2017, debitoarea SADALBARI S.R.L a solicitat în temeiul prevederilor art. 38 
alin. (1), coroborat cu art. 66 şi art. 67 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală fată de societatea debitoare, menţinerea dreptului de 
administrare şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a societăţii profesionale GENERAL MIR CONSULT 
S.P.R.L. Tîrgu-Mures. 
În motivare a arătat că societatea SADALBARI S.R.L este o societate comercială organizată şi funcţionând în 
conformitate cu legile române. Obiectul principal de activitate declarat de societate este 4540 - Comerţ cu motociclete, 
piese şi accesorii aferente, întreţinerea şi repararea motocicletelor. Societatea SADALBARI SRL s-a înfiinţat în anul 
2006, având ca obiect principal de activitate comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule. Este din anul 2006 
acţionar majoritar al ROMCAB S.A, ponderea deţinută în capitalul social fiind de 69,0294%. 
Compania a realizat, în principal, până în anul 2009, venituri din comercializarea pieselor de schimb auto şi accesorii şi 
activităţi de consultanţă în afaceri şi management. In anul 2009 a preluat mandatul de administrator special al SC 
ROMCAB SA în cadrul procedurii de reorganizare judiciară a acesteia din urmă, având ca obiectiv principal vegherea 
asupra drepturilor acţionarilor ( S.C SADALBARI SRL deţinând pachetul majoritar de acţiuni în SC ROMCAB SA ), 
dar şi nevoia de întreţinere a unei relaţii armonioase cu furnizorii de materie primă ai SC ROMCAB S.A, desfăşurând 
astfel activităţi de import a materiei prime principale, cupru.  
În perioada anilor 2007-2016 veniturile societăţii au fost structurate pe mai multe activităţi, astfel: 
a) Venituri rezultate în urma numirii ca administrator special în procedura de reorganizare judiciară a SC ROMCAB 
S.A; 
b) Venituri realizate din prestări de servicii de consultanţă; 
c) Venituri realizate din importul şi comercializarea materialelor neferoase (cupru); 
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d) Venituri realizate din importul şi comercializarea pieselor de schimb auto şi accesorii; 
e) Venituri realizate din închirieri de bunuri; 
f) Venituri realizate din importul şi comercializarea scuterelor marca Piaggio, Vespa, Gilera; 
Începând din luna aprilie 2016, SADALBARI SRL a devenit importatorul oficial în România a mărcilor de scutere 
Piaggio, Vespa, Gilera. 
În desfăşurarea mandatului de administrator special, Sadalbari a fost nevoită să apeleze la împrumuturi de la persoane 
juridice străine pentru susţinerea activităţii şi a planului de reorganizare ROMCAB SA Aceste împrumuturi nu au putut 
fi rambursate la scadenţele asumate anterior. 
În perioada 17.09.2009 - 30.08.2010, la sediul Sadalbari SRL s-a desfăşurat inspecţia fiscală parţială ce a vizat perioada 
01.10.2006 - 30.09.2009. În urma finalizării controlului a fost încheiat Raportul de inspecţie fiscală nr. 2156/30.08.2010 
şi au fost stabilite obligaţii suplimentare de plată în sumă totală de 12.392.410 lei. Având în vedere vădita nelegalitate a 
constatărilor organelor de control care au stat la baza stabilirii unor obligaţii suplimentare de plată, Societatea a 
formulat contestaţie prin care a solicitat anularea Deciziei de impunere şi a Raportului de inspecţie fiscală. După 
împlinirea termenului legal de soluţionare a contestaţiei, prevăzut la art. 70 alin. (1) C. proc. fisc., înăuntrul căruia 
Societatea nu a primit niciun răspuns cu privire la contestaţia depusă, s-a promovat acţiune în anularea Raportului de 
inspecţie fiscală şi a Deciziei de impunere şi cerere de suspendare a executării obligaţiilor stabilite prin Decizia de 
impunere. 
Prin Hotărârea nr. 11/06.02.2017, Curtea de Apel Tîrgu-Mureş a admis în parte cererea Sadalbari SRL şi a anulat în 
parte decizia de impunere şi raportul de inspecţie fiscală, hotărârea nefiind definitivă. 
În toată această perioadă SADALBARI SRL a beneficiat de o eşalonare la plată a sumelor stabilite prin Raportul de 
inspecţie fiscală nr. 2156/30.08.2010, achitând eşalonat la bugetul de stat suma totală de 12.376.769 lei, fapt ce a 
determinat epuizarea resurselor financiare ale societăţii. 
Un alt factor care a condus la blocarea activităţii a fost generat de demararea procedurii executării silite împotriva 
SADALBARI SRL de către creditoarea Banca Transilvania, conform încheierilor Civile nr. 1076/27.02.2017, respectiv 
nr. 1088/27.02.2017 emise de către Judecătoria Tîrgu-Mureş în dosarul nr. 2065/320/2017, respectiv nr. 2061/320/2017. 
A arătat că şi alte bănci/creditori ai ROMCAB SA intenţionează să demareze proceduri de executare silită împotriva 
SADALBARI S.R.L, având la bază contractele în care Sadalbari SRL este garant/fidejusor pentru ROMCAB SA  
In baza adreselor emise de către BEJ Vintila Marius Andrei la data de 14.03.2017, în dosarele executionale nr. 
101/E/2017, respectiv 104/E/2017 s-a dispus infiintarea popririi asupra tuturor conturilor bancare ale SADALBARI 
SRL, fapt ce a condus la blocarea în totalitate a activităţii companiei. 
Lipsa resurselor financiare necesare acoperirii obligaţiilor faţă de bugetul de stat, atât curente cât şi cele eşalonate la 
plată, a determinat imposibilitatea achitării ratelor bugetare eşalonate aferente lunilor ianuarie şi februarie 2017, cu 
scadenţă la data de 16.01.2017, respectiv 15.02.2017, precum şi a obligaţiilor curente faţă de bugetul de stat, obligaţii 
aferente lunilor decembrie 2016 şi ianuarie 2017. 
Astfel, datorită presiunilor tuturor categoriilor de creditori şi în conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014, societatea este obligată să apeleze la procedura instituită de legiuitor pentru reorganizarea activităţii în vederea 
achitării datoriilor sale faţă de toţi creditorii. 
In acest sens, societatea îşi propune să apeleze la reorganizare, perioadă în care estimează revenirea la normal a 
desfăşurării activităţii. Având în vedere veniturile preconizate, după înlăturarea presiunilor exercitate în prezent de 
creditori, apreciem că societatea va putea asigura fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii: folosirea bunurilor 
din patrimoniul propriu, utilităţile, obligaţiile fiscale şi cheltuieli cu salariaţii precum şi plăti parţiale către creditorii 
existenţi. 
Arată că în conformitate cu dispoziţiile art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, „insolvenţă este acea stare a patrimoniului 
care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile". 
Într-adevăr, procedura insolvenţei a fost creată să i se aplice debitorului care nu poate achita datoriile exigibile. 
Caracteristica esenţială a stării de insolvenţă o constituie, deci, insuficienţa fondurilor băneşti disponibile. În mod 
evident, această lipsă antrenează starea de insolvenţă numai atunci când o raportăm la pasivul exigibil. Raportând 
totalul datoriilor exigibile la valoarea lichidităţilor băneşti disponibile, devine evidentă starea de insolvenţă în care se 
găseşte patrimoniul SADALBARI SRL Această concluzie este reflectată de informaţiile economice cuprinse în 
situatiile financiare depuse în anexă la cerere. 
În acest sens, a arătat că se impune în primul rând a evidenţia diferenţa dintre plăţile restante pe care SADALBARI SRL 
le înregistrează faţă de bănci, instituţiile bugetare, furnizorii şi salariaţii săi, prin raportare la disponibilităţile din casă şi 
din conturile bancare Astfel potrivit balanţei încheiate la 28.02.2017 Sadalbari SRL a înregistrat debite restante catre 
furnizorii săi- salariaţi şi Bugetul de Stat în cuantum de 517.259 lei, iar lichidităţile disponibile în casă şi în conturile 
bancare sunt în cuantum de 10.632 lei. 
Pentru o imagine mai clară a debitelor restante pe termen scurt (între 30 şi 90 de zile) menţionează faptul că acestea se 
prezintă astfel: 
■ debit restant de mai puţin de 30 de zile: 517.259 lei; 
■ debit restant între 30 - 60 de zile: 601.233 lei; 
■ debit restant între 60 - 90 de zile: 205.184 lei; 
■ debit restant de mai mult de 90 de zile: 27.706.072 lei; 
În susţinere, ataşează balanţa de verificare la 28.02.2017 şi fişa facturilor neachitate la furnizori interni şi externi. 
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Având în vedere încheierea nr. 26/C/20.02.2017 a Tribunalului Specializat Mureş prin care s-a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei fată de societatea ROMCAB SA şi calitatea de acţionar majoritar a SADALBARI SRL 
la societatea Romcab S.A, cu o deţinere de 69,0294% din capitalul social, precum şi calitatea de fidejusor a Sadalbari în 
contractele de credit încheiate de debitorul ROMCAB S.A, cu Banca Transilvania şi International Investment Bank, 
evidenţiază un risc major cu impact asupra patrimoniului SADALBARI SRL privitor la posibila demarare a procedurii 
de executare silită. 
Un ultim aspect pe care îl invocă este iminenta poprire a conturilor debitoarei, fapt generat de demararea procedurii 
executării silite împotriva SADALBARI de către creditoarea Banca Transilvania, conform încheierilor Civile nr. 
1076/27.02.2017, respectiv nr. 1088/27.02.2017 emise de către Judecătoria Tîrgu-Mureş în dosarul nr. 2065/320/2017, 
respectiv nr. 2061/320/2017, dar şi posibila executare a obligaţiilor bugetare aferente lunilor decembrie 2016 şi ianuarie 
2017, neachitate până la data prezentei, precum şi pierderea eşalonării la plată a obligaţiilor bugetare. 
Potrivit art. 85 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 „Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare - 
constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, dacă 
acesta nu şi-a declarat, în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. g) sau, după caz, art. 74, intenţia de reorganizare”. SADALBARI 
S.R.L, atât prin cerere cât şi prin declaraţia anexată formulată în temeiul art. 67 alin. (1) lit. g) îşi exprimă în mod clar şi 
neechivoc intenţia de a-şi restructura activitatea pe baza unui plan de reorganizare pe care îl va formula şi supune 
aprobării creditorilor. 
În consecinţă, întrucât debitoarea şi-a exprimat în mod clar intenţia de a se reorganiza, se impune ca dreptul de 
administrare să fie menţinut prin încheierea de deschidere a procedurii. SADALBARI S.R.L, în urma deschiderii 
procedurii generale a insolvenţei, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 va continua să îşi 
desfăşoare activitatea curentă sub supravegherea administratorului judiciar. 
Potrivit art. 45 din Legea nr. 85/2006, printre atribuţiile judecătorului-sindic învestit cu o cerere de deschidere a 
procedurii insolvenţei, se numără şi desemnarea administratorului judiciar provizoriu. În speţă, ne aflăm în ipoteza 
deschiderii procedurii la cererea unui debitor. într-o astfel de situaţie, după cum în mod clar prevede Legea nr. 85/2014, 
judecătorul-sindic este ţinut de propunerea autorului cererii de deschidere a procedurii, în ceea ce priveşte desemnarea 
administratorului judiciar provizoriu. Având în vedere aceste dispoziţii legale, debitoarea, în calitate de autoare a cererii 
de deschidere a procedurii insolvenţei, solicită desemnarea ca administrator judiciar provizoriu a societăţii GENERAL 
MIR CONSULT S.P.R.L, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Ştefan cel Mare nr. 6, ap. 1, Jud. Mureş având număr de ordine 
în Tabloul Uniunii Practicienilor în Insolvenţă din România RFO II 0205/2006, număr matricol 2A0196, nr. tel. 
0265/267.340, adresă de poştă electronică generalmir consult@yahoo.com. reprezentata prin practician coordonator 
Catana Cristian. Menţionează că această societate deţine experienţa necesară pentru a gestiona corect o procedură de 
asemenea amploare, are personal calificat şi mijloacele logistice indispensabile unei desfăşurări profesioniste şi cu 
celeritate a activităţilor impuse de Legea insolvenţei. 
În susţinerea cererii, au fost depuse înscrisuri, în conformitate cu dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine în fapt următoarele: 
Societatea SADALBARI SRL s-a înfiinţat în anul 2006, având ca obiect principal de activitate comerţ cu piese şi 
accesorii pentru autovehicule. Este din anul 2006 acţionar majoritar al ROMCAB S.A, ponderea deţinută în capitalul 
social fiind de 69,0294%, exercitând pe perioada în care ROMCAB SA a fost în procedura de reorganizare, mandatul de 
administrator special.  
În conformitate cu declaraţie certificată de avocat sub nr. 09/16.03.2017 ( f. 64) coroborat cu situaţia comunicată de 
ONRC ( f. 86-88) rezultă că societatea este membru al unui grup de societati din care face parte ROMCAB SA astfel 
cum este acesta definit de prevederile art. 5 pct. 35, 37, 38, şi pct. 41 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Se mai reţine totodată că prin încheierea nr. 26/C/20.02.2017 a Tribunalului 
Specializat Mureş s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei fată de societatea ROMCAB SA  
Judecătorul sindic reţine din declaraţiile depuse la dosarul cauzei că societatea debitoare nu a mai fost supusă procedurii 
prevăzute de Legea nr.85/2014 într-un interval de timp de 5 ani anterior promovării prezentei cereri.  
Analizând cererea formulată precum şi actele anexate acesteia constată că nivelul datoriilor scadente pe care le are 
societatea debitoare depăşeşte valoarea-prag de 40.000 lei, doar în dosarul execuţional nr. 104/E/2017 al BEJ Vintilă 
Marius Andrei fiind pornită executarea silită pentru o creanţă în cuantum de 523.763,53 lei ( f. 105-107).  
Pe de altă parte, impotriva debitoarei a inceput executarea silită şi din partea creditorului ANAF somaţia emisă la data 
de 03.03.2017 vizând obligaţii fiscale în cuantum de 184.889 lei ( f. 108), respectiv somatia din 06.02.2017 vizând 
obligatii fiscale în cuantum de 211780 lei ( f. 110), în contextul în care debitoarea a pierdut beneficiul eşalonării la plata 
acordat prin decizia din 31.08.2016 ( f. 112). 
Analizând situaţia contabilă, instanţa constată că în conformitate cu balanţa încheiată la 28.02.2017 ( f. 33-36) Sadalbari 
SRL a înregistrat debite restante catre furnizorii săi- salariaţi şi Bugetul de Stat în cuantum de 517.259 lei, iar 
lichidităţile disponibile în casă şi în conturile bancare sunt în cuantum de 10.632 lei, iar conturile bancare sunt poprite. 
Această situaţie trebuie raportată atât la evidenţa creditorilor mentionati în declaratia de la f. 40, cât şi la împrejurarea 
că, debitoarea are calitatea de fidejusor al celuilalt membru al grupului de interes economic- Romcab SA, într-o serie de 
imprumuturi contractate de acesta din urmă de la International Investment Bank ( f. 124-138) sau Banca Transilvania ( 
f. 120-123). 
Rezultă aşadar că cuantumul datoriilor debitoarei este unul ridicat, care depăşeşte valoarea disponibilităţilor, astfel cum 
este aceasta reflectată în raportările contabile depuse la dosar. 
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Judecătorul sindic reţine că potrivit dispoziţiilor art.66 din Legea nr.85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă este 
obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile 
de la apariţia stării de insolvenţă.” 
Judecătorul sindic constată că societatea debitoare este în stare de insolvenţă întrucât nu poate achita din fonduri 
disponibile datoriile certe, lichide şi exigibile. 
Aşadar, constatând că cererea debitoarei este conformă cu prevederile art.66 şi 67 din Legea nr.85/2014 şi reţinând că 
debitoarea şi-a manifestat intenţia de a intra în procedura generală a insolvenţei, exprimându-şi intenţia de a se 
reorganiza, pe baza unui plan de reorganizare pe care îl va formula şi supune aprobării creditorilor, în temeiul 
dispoziţiilor art.67 lit.g din Legea nr.85/2014 raportat la art.38 alin.1 din Legea nr.85/2014: 
Judecătorul sindic admite cererea formulată şi dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de societatea 
debitoare. 
În ceea ce priveşte consecinţele admiterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, raportat la 
dispoziţiile Legii nr. 85/2014, judecătorul sindic stabileşte următoarele: 
În temeiul art. 5 pct. 35 din Legea nr. 85/2014, constată că debitoarea SADALBARI SRL face parte din grupul de 
societăţi în care se mai află debitoarea ROMCAB SA, cu sediul în Tg. Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, judeţul Mureș, 
înmatriculată sub nr. J26/764/1995 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, CUI RO 7947193, 
faţă de care s-a deschis în dosarul nr. 50/1371/2017 al Tribunalului specializat Mureş procedura de insolvenţă în formă 
generală, fiind numit administrator judiciar provizoriu RTZ & PARTNERS SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76 jud. Cluj. 
În baza art.75 din lege constată suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare şi a măsurilor de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei. 
În baza art.74 din lege pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, toate actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din lege. 
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 lit.d teza I din Legea nr.85/2014 desemnează provizoriu în calitate de administrator 
judiciar pe practicianul în insolvenţă GENERAL MIR CONSULT SPRL (înregistrat în registrul formelor de organizare 
sub nr. RSP 0205/31.12.2006, având CIF RO12569213, cu sediul în Tg. Mures, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, jud. 
Mureş ), care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 3.000 lei plus TVA pe 
întreaga procedură. Acesta a fost propus de debitoare prin cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, urmând a fi 
notificat de îndată cu privire la desemnarea lui şi va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege. 
La desemnarea lichidatorului, judecătorul sindic a luat în considerare faptul că debitoarea a solicitat nominalizarea în 
calitate de lichidator a practicianului GENERAL MIR CONSULT SPRL, cerere admisibilă în condiţiile în care 
solicitarea de deschidere a procedurii insolvenţei îi aparţine debitoarei, motiv pentru care judecătorul sindic nu va mai 
analiza ofertele de servicii depuse la dosarul cauzei de alţi practicieni în insolvenţă. 
Totodată, judecătorul sindic constată că administratorul judiciar a făcut deja dovada calităţii de practician în insolvenţă, 
că are o vastă experienţă şi logistica necesară şi că este asigurat pentru răspundere profesională, subscriind poliţa nr. 
955130112, cu valabilitate până la 04.10.2017 ( f. 149), emisă de asigurătorul Groupama Asigurări Sa, în condiţiile 
art.57 alin.8-9 din Legea nr.85/2014. Instanţa mai constată ca nu poate avea în acest moment în vedere oferta financiara 
propusă de practicianul în insolvenţă( f. 148), stabilind un onorariu provizoriu ce urmează a fi definitivat în măsura 
confirmării administratorului judiciar de către Adunarea creditorilor. 
În temeiul art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 stabileşte în sarcina administratorului atribuţia de a trimite o copie de 
pe hotărârea de deschidere a procedurii, autorităţilor şi instituţiilor care ţin registrele de publicitate pentru bunurile 
supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în aceste registre, spre a se face menţiune în ceea ce priveşte bunurile 
aflate în patrimoniul debitoarei. 
În temeiul dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 85/2014 dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are conturi 
deschise să nu dispună de sumele din aceste conturi fără un ordin al administratorului judiciar, sub sancţiunea amenzii 
judiciare.  
Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr.85/2014, examinând situaţia actelor şi 
operaţiunilor încheiate de societatea debitoare în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii în conformitate cu 
prevederile ar. 117 şi urm. din Legea nr.85/2014 şi a contractelor în derulare conform prevederilor art. 123 şi urm. din 
Legea nr. 85/2014, analizând în mod special raporturile contractuale stabilite în cadrul grupului de interese din care face 
parte debitoarea.  
În temeiul dispoziţiilor art. 147 raportat la art. 100 din Legea nr.85/2014 dispune administratorului judiciar să notifice 
deschiderea procedurii generale faţă de debitoarea ROMCAB SA tuturor creditorilor, debitoarei, Oficiului Registrului 
Comerţului în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.  
Notificările trimise creditorilor vor cuprinde toate menţiunile prevăzute la art. 100 din lege, respectiv: 
- termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii este de 10 zile de 
la primirea notificării; 
- termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere; 
- cerinţele pentru ca o creanţă să fie admisibilă potrivit prevederilor art. 102, 104 din Legea nr.85/2014 şi taxa judiciară 
de timbru aferentă, ce trebuie ataşată cererii, sub sancţiunea anulării acesteia, ca netimbrată. 
Observând în lista creditorilor prezentată de debitoare şi persoane juridice cu domiciliul/sediul în state membre ale UE, 
dar şi în spaţiul extracomunitar, atrage atenţia administratorului judiciar că faţă de acestea, potrivit dispoziţiilor art.42 
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alin.1 teza a II-a din Legea nr.85/2014, comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor este supusă dispoziţiilor 
art.155 alin.1 pct.13, conjugate cu cele ale art.156 C.pr.civ.(2010)-rep., cu asigurarea traducerii actelor de procedură în 
limba oficială a statului de rezidenţă, fiind coroborate cu cele ale Regulamentului (CE) nr.1393/2007, ale 
Regulamentului (CE) nr.1346/2000, respectiv ale Conventiei de la Haga 1965 . 
În temeiul art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei pe data de 12.05.2017, data poştei. 
În temeiul art. 100 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 fixează termenul limită de verificare a creanţelor, de întocmire 
şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe la data de 31.05.2017.  
În baza dispoziţiilor art. 111 alin. (1) - (5) din Legea nr. 85/2014 în anunţul de publicare în BPI a tabelului preliminar de 
creanţe administratorul judiciar va menţiona în mod expres că debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea 
să formuleze contestații față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabel; contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvență a tabelului preliminar; sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în 
original, a achitării taxei de timbru, precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea 
susținerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau nu 
sunt cunoscute la momentul formulării contestației; obligația celui care formulează contestația de a trimite, cu 
confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al documentelor ce o însoțesc administratorului judiciar, 
creditorului a cărui creanță se contestă, precum și administratorului special, sub sancțiunea aplicării, în cazul 
nerespectării acestei obligații, din oficiu, unei amenzi în condițiile Codului de procedură civilă; întâmpinarea se depune 
în termen de 10 zile de la data comunicării contestației și a documentelor ce o însoțesc, iar un exemplar al întâmpinării 
se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea și contestatorului, 
administratorului judiciar și debitorului, sub sancțiunea prevăzută de art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă. 
Potrivit dispoziţiilor art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 odată cu publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanţe, 
administratorul judiciar va trimite de îndată notificări creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost 
trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele.  
Potrivit dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 fixează termenul pentru definitivarea tabelului 
creanţelor la data de 22.06.2017, termen la care vor fi soluţionate toate contestaţiile promovate împotriva tabelului 
preliminar de creanţe întocmit de administratorul judiciar. 
În baza dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 fixează data primei 
şedinţe a adunării creditorilor la 05.06.2017, la ora şi locul comunicate de administratorul judiciar, având următoarea 
ordine de zi: desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului desemnat de judecătorul sindic şi 
stabilirea onorariului acestuia, alegerea comitetului creditorilor şi analizarea raportului cu cauze.  
Pune în vedere administratorului judiciar să aducă la cunoştinţa Comitetului creditorilor desemnat în cadrul debitoarei 
asupra obligaţiei de colaborare stabilită prin art. 186 din Legea nr. 85/2014 în cadrul grupului de societăţi. 
Pune în vedere să aducă la cunoştinţa creditorilor dispoziţiile art. 188-191 din Legea nr. 85/2014 privind desemnarea 
administratorului judiciar în cadrul grupului de societăţi. 
Prorogă aplicarea dispoziţiilor art. 189 din Legea nr. 85/2014 la o dată ulterioară desemnării administratorului judiciar 
de către Adunarea creditorilor, corespunzător fiecărui membru aflat în grupul de societăţi. 
În temeiul art. 48 alin. (6) și (8) din Legea nr. 85/2014, toate procesele-verbale ale ședințelor adunării creditorilor vor fi 
depuse, prin grija administratorului judiciar, la dosarul cauzei și trimise spre publicare în Buletinul procedurilor de 
insolvență, în termen de două zile lucrătoare de la data ședinței adunării creditorilor, cu mențiunea că pot fi contestate, 
pentru motive de nelegalitate, în termen de 5 zile de la data publicării. 
În temeiul art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul său, pe cheltuiala solicitantului, va 
comunica o copie de pe raport debitorului și va depune câte o copie la grefa tribunalului și la registrul comerțului sau, 
după caz, la registrul în care este înregistrat debitorul. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014, 
până la data de 17.04.2017, cu obligaţia de a notifică: debitoarei şi creditorilor în cazul formulării unei propuneri de 
trecere a debitoarei în faliment. 
În temeiul art. 48 alin. (6) și (8) din Legea nr. 85/2014, toate procesele-verbale ale ședințelor adunării creditorilor vor fi 
depuse, prin grija administratorului judiciar, la dosarul cauzei și trimise spre publicare în Buletinul procedurilor de 
insolvență, în termen de două zile lucrătoare de la data ședinței adunării creditorilor, cu mențiunea că pot fi contestate, 
pentru motive de nelegalitate, în termen de 5 zile de la data publicării. 
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 fixează la data de 08.05.2017 termenul pentru înregistrarea de către 
administratorul judiciar a raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei 
debitoarei, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă 
starea de insolvenţă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora potrivit dispoziţiilor art.169-173 
din lege. Instanţa pune în vedere administratorului judiciar să procedeze la o analiză amănunţită şi nu formală, raportat 
la activitatea comercială desfăşurată de debitoare reflectată în documentele contabile şi la modul în care a fost condusă 
această activitate, astfel încât concluziile acestui raport să fie clare şi să permită stabilirea în concret a cauzelor care au 
generat ajungerea societăţii debitoare în insolvenţă.  
În temeiul art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
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administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul său, pe cheltuiala solicitantului, va 
comunica o copie de pe raport debitorului și va depune câte o copie la grefa tribunalului și la registrul comerțului sau, 
după caz, la registrul în care este înregistrat debitorul. 
În baza prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 dă dispoziţie administratorului judiciar ca în maxim 10 zile 
de la notificarea deschiderii procedurii, să convoace adunarea generală a asociaţilor societăţii debitoare SADALBARI 
SRL pentru desemnarea administratorului special, cu menţionarea în convocator a sancţiunii decăderii din drepturile 
recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special, în cazul în care nu se desemnează un 
administrator special. În temeiul aliniatului 2 al aceluiaşi articol, administratorul special va preciza în convocator că 
dacă adunarea asociaților nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, 
dacă nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociaţii sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedură și care 
sunt exercitate prin administrator special. 
Pune în vedere administratorului judiciar să aducă la cunoştinţa asociaţilor obligativitatea respectării dispoziţiilor art. 
187 din Legea nr. 85/2014 privind desemnarea administratorului special în cadrul grupului de societăţi. 
În temeiul art.54 din Legea nr.85/2014, încetează de la data desemnării administratorului special mandatul 
administratorilor statutari, consecinţa imediată fiind aceea a naşterii obligaţiei de predare a gestiunii. 
În temeiul dispoziţiunilor art.55 din Legea nr.85/2014, activitatea adunării generale a asociaţilor se suspendă, întrunirea 
acesteia realizându-se numai la convocarea administratorului judiciar şi doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute. 
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar, în temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 obligaţia de a proceda 
de îndată la inventarierea bunurilor societăţii debitoare în conformitate cu prevederile art. 151-153 din lege şi de a 
efectua evaluarea acestora, urmând ca raportul de evaluare să fie întocmit şi depus la dosarul cauzei până la data de 
29.05.2017. Administratorul judiciar va trimite spre publicare în BPI, în termen de 2 zile de la depunerea la dosarul 
cauzei, un anunţ cu privire la depunerea raportului de evaluare şi un extras cuprinzând o sinteză a raportului de 
evaluare, indicând în anunţ şi locaţia unde poate fi consultat raportul de evaluare de către creditori.  
În temeiul art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va depune lunar (în ultima zi lucrătoare 
din fiecare lună) la dosarul cauzei un raport cuprinzând descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, justificarea 
cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea 
debitorului, precum și, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, iar un extras va fi publicat în Buletinul 
procedurilor de insolvență. 
În temeiul art. 5 pct. 28 și art. 64 lit. l) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, extrasul pe care administratorul judiciar îl va publica în Buletinul procedurilor de insolvență reprezintă un 
rezumat al măsurilor luate și va cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente: a) persoanele de specialitate desemnate 
potrivit prevederilor art. 61 din lege, precum și onorariul acestora; b) actele de dispoziție asupra averii debitorului și 
documentele încheiate în acest sens, inclusiv procesul-verbal de adjudecare sau contractul de vânzare, după caz; c) 
încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte; d) situația încasărilor și plăților, în 
sinteză; e) promovarea unor acțiuni prevăzute la art. 117 - 122 sau la art. 169 din lege; f) măsuri privind acordarea unei 
protecții corespunzătoare creditorului care beneficiază de o cauză de preferință; g) stadiul efectuării inventarierii, dacă 
este cazul. 
Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin 
prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea și comunicarea actelor de procedură efectuate de 
administratorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului, scop în care, în termen de două zile de la notificare, 
administratorul judiciar va da dispozițiile necesare deschiderii contului. 
În temeiul art. 39 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
disponibilitățile bănești care exced nevoilor curente ale debitorului vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
În baza prevederilor art. 76 din Legea nr. 85/2014, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din lege, dispune 
comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul 
debitorului, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
În baza art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 menţine dreptul de administrare al debitoarei constând în dreptul de a-şi 
conduce activitatea, de a-şi administra bunurile şi de a dispune de acestea, însă doar sub supravegherea 
administratorului judiciar în condiţiile prescrise de dispoziţiile art. 87 alin. 1 lit a) ori cele ale art. 87 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2014. Totodată, atrage atenţia administratorului judiciar să sesiseze judecătorul sindic asupra oricărei exercitări a 
dreptului de administrare de către debitor contrară interesului creditorilor şi dispoziţiilor legale. 
Pentru a decide acest lucru, instanţa a avut în vedere că debitoarea şi-a arătat intenţia de reorganizare în baza unui plan 
în condiţiile art. 67 alin. 1, lit. g. din lege. Totuşi, având în vedere amploarea activităţii desfăşurate de către creditoare, 
astfel cum rezultă din situaţiile contabile anexate cererii, pentru o gestiune eficientă a averii acesteia, este necesar ca 
exercitarea dreptului de administrare să se realizeze sub supravegherea administratorului judiciar. 
Totodată, stabileşte în sarcina debitoarei şi sub supravegherea administratorului judiciar, potrivit atribuţiilor de control 
al modului de conducere a activităţii debitorului, obligaţia de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, 
plăţile şi compensările efectuate după data deschiderii procedurii – art.84 alin.3 alin.3 din Legea nr.85/2014. 
În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
hotărârea este executorie. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de către debitoarea societatea SADALBARI SRL, cu sediul în Tg. Mureş, str. Voinicenilor, 
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nr. 35, corp U1, judeţul Mureș, înmatriculată sub nr. J26/1582/2006 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Mureş, având CUI RO 19096171. 
În temeiul dispoziţiilor art.67 lit.g din Legea nr.85/2014 raportat la art.38 alin.1 din Legea nr.85/2014: 
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de societatea debitoare. 
În temeiul art. 5 pct. 35 din Legea nr. 85/2014, constată că debitoarea SADALBARI SRL face parte din grupul de 
societăţi în care se mai află debitoarea ROMCAB SA, cu sediul în Tg. Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, judeţul Mureș, 
înmatriculată sub nr. J26/764/1995 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, CUI RO 7947193, 
faţă de care s-a deschis în dosarul nr. 50/1371/2017 al Tribunalului specializat Mureş procedura de insolvenţă în formă 
generală, fiind numit administrator judiciar provizoriu RTZ & PARTNERS SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76 jud. Cluj. 
În baza art.75 din Legea nr.85/2014 constată suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare şi a 
măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei. 
În baza art.74 din Legea nr.85/2014 pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii, toate actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din lege. 
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 lit.d teza I din Legea nr.85/2014 desemnează provizoriu în calitate de administrator 
judiciar pe practicianul în insolvenţă GENERAL MIR CONSULT SPRL (înregistrat în registrul formelor de organizare 
sub nr. RSP 0205/31.12.2006, având CIF RO12569213, cu sediul în Tg. Mures, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, jud. 
Mureş ), care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 3.000 lei plus TVA pe 
întreaga procedură. 
În temeiul art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 stabileşte în sarcina administratorului atribuţia de a trimite o copie de 
pe hotărârea de deschidere a procedurii, autorităţilor şi instituţiilor care ţin registrele de publicitate pentru bunurile 
supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în aceste registre, spre a se face menţiune în ceea ce priveşte bunurile 
aflate în patrimoniul debitoarei. 
În temeiul dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 85/2014 dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are conturi 
deschise să nu dispună de sumele din aceste conturi fără un ordin al administratorului judiciar, sub sancţiunea amenzii 
judiciare.  
Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr.85/2014, stabilind în sarcina 
administratorului judiciar obligaţie de a aduce la cunoştinţa judecătorului sindic şi a creditorilor dacă constată, din 
verificarea activităţii debitorului, existenţa unor transferuri frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, 
precum şi intenţia de a promova sau nu acţiuni pentru anularea lor, potrivit dispoziţiunilor art.117-122 din Legea 
nr.85/2014.  
În temeiul dispoziţiilor art. 147 raportat la art. 100 din Legea nr.85/2014 dispune administratorului judiciar să notifice 
deschiderea procedurii generale faţă de debitoarea SADALBARI SRL tuturor creditorilor, debitoarei, Oficiului 
Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, 
în conformitate cu prevederile art.99 alin.1-3 din Legea nr.85/2014, adică potrivit Codului de procedură civilă (2010)-
rep., dar şi prin publicarea, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de largă circulaţie, precum şi în BPI.  
Notificările trimise creditorilor vor cuprinde toate menţiunile prevăzute la art. 100 din lege, respectiv: 
- termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii este de 10 zile de 
la primirea notificării; 
- termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere; 
- cerinţele pentru ca o creanţă să fie admisibilă potrivit prevederilor art. 102, 104 din Legea nr.85/2014 şi taxa judiciară 
de timbru de 200 lei aferentă, ce trebuie ataşată cererii, sub sancţiunea anulării acesteia, ca netimbrată. 
În temeiul art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei pe data de 12.05.2017, data poştei. 
În temeiul art. 100 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 fixează termenul limită de verificare a creanţelor, de întocmire 
şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe la data de 31.05.2017.  
În baza dispoziţiilor art. 111 alin. (1) - (5) din Legea nr. 85/2014 în anunţul de publicare în BPI a tabelului preliminar de 
creanţe administratorul judiciar va menţiona în mod expres că debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea 
să formuleze contestații față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabel; contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvență a tabelului preliminar; sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în 
original, a achitării taxei de timbru de 200 lei, precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în 
dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia 
părții sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestației; obligația celui care formulează contestația de a trimite, 
cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al documentelor ce o însoțesc administratorului judiciar, 
creditorului a cărui creanță se contestă, precum și administratorului special, sub sancțiunea aplicării, în cazul 
nerespectării acestei obligații, din oficiu, unei amenzi în condițiile Codului de procedură civilă; întâmpinarea se depune 
în termen de 10 zile de la data comunicării contestației și a documentelor ce o însoțesc, iar un exemplar al întâmpinării 
se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea și contestatorului, 
administratorului judiciar și debitorului, sub sancțiunea prevăzută de art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă. 
Potrivit dispoziţiilor art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 odată cu publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanţe, 
administratorul judiciar va trimite de îndată notificări creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost 
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trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele.  
Potrivit dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 fixează termenul pentru definitivarea tabelului 
creanţelor la data de 22.06.2017, termen la care vor fi soluţionate toate contestaţiile promovate împotriva tabelului 
preliminar de creanţe întocmit de administratorul judiciar. 
În baza dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 fixează data primei 
şedinţe a adunării creditorilor la 05.06.2017, la ora şi locul comunicate de administratorul judiciar, având următoarea 
ordine de zi: desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului desemnat de judecătorul sindic şi 
stabilirea onorariului acestuia, alegerea comitetului creditorilor şi analizarea raportului cu cauze.  
Pune în vedere administratorului judiciar să aducă la cunoştinţa Comitetului creditorilor desemnat în cadrul debitoarei 
asupra obligaţiei de colaborare stabilită prin art. 186 din Legea nr. 85/2014 în cadrul grupului de societăţi. 
Pune în vedere să aducă la cunoştinţa creditorilor dispoziţiile art. 188-191 din Legea nr. 85/2014 privind desemnarea 
administratorului judiciar în cadrul grupului de societăţi. 
Prorogă aplicarea dispoziţiilor art. 189 din Legea nr. 85/2014 la o dată ulterioară desemnării administratorului judiciar 
de către Adunarea creditorilor, corespunzător fiecărui membru aflat în grupul de societăţi. 
În temeiul art.54 din Legea nr.85/2014, încetează de la data desemnării administratorului special mandatul 
administratorilor statutari, consecinţa imediată fiind aceea a naşterii obligaţiei de predare a gestiunii. 
În temeiul dispoziţiunilor art.55 din Legea nr.85/2014, activitatea adunării generale a asociaţilor se suspendă, întrunirea 
acesteia realizându-se numai la convocarea administratorului judiciar şi doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute. 
În temeiul art. 48 alin. (6) și (8) din Legea nr. 85/2014, toate procesele-verbale ale ședințelor adunării creditorilor vor fi 
depuse, prin grija administratorului judiciar, la dosarul cauzei și trimise spre publicare în Buletinul procedurilor de 
insolvență, în termen de două zile lucrătoare de la data ședinței adunării creditorilor, cu mențiunea că pot fi contestate, 
pentru motive de nelegalitate, în termen de 5 zile de la data publicării. 
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 fixează la data de 08.05.2017 termenul pentru înregistrarea de către 
administratorul judiciar a raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei 
debitoarei, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă 
starea de insolvenţă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora potrivit dispoziţiilor art.169-173 
din lege.  
În temeiul art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul său, pe cheltuiala solicitantului, va 
comunica o copie de pe raport debitorului și va depune câte o copie la grefa tribunalului și la registrul comerțului sau, 
după caz, la registrul în care este înregistrat debitorul. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014, 
până la data de 17.04.2017, cu obligaţia de a notifică: debitoarei şi creditorilor în cazul formulării unei propuneri de 
trecere a debitoarei în faliment. 
În baza prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 dă dispoziţie administratorului judiciar ca în maxim 10 zile 
de la notificarea deschiderii procedurii, să convoace adunarea generală a asociaţilor societăţii debitoare SADALBARI 
SRL pentru desemnarea administratorului special, cu menţionarea în convocator a sancţiunii decăderii din drepturile 
recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special, în cazul în care nu se desemnează un 
administrator special. În temeiul aliniatului 2 al aceluiaşi articol, administratorul special va preciza în convocator că 
dacă adunarea asociaților nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, 
dacă nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociaţii sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedură și care 
sunt exercitate prin administrator special. 
Pune în vedere administratorului judiciar să aducă la cunoştinţa asociaţilor obligativitatea respectării dispoziţiilor art. 
187 din Legea nr. 85/2014 privind desemnarea administratorului special în cadrul grupului de societăţi. 
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar, în temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 obligaţia de a proceda 
de îndată la inventarierea bunurilor societăţii debitoare în conformitate cu prevederile art. 151-153 din lege şi de a 
efectua evaluarea acestora, urmând ca raportul de evaluare să fie întocmit şi depus la dosarul cauzei până la data de 
29.05.2017. Administratorul judiciar va trimite spre publicare în BPI, în termen de 2 zile de la depunerea la dosarul 
cauzei, un anunţ cu privire la depunerea raportului de evaluare şi un extras cuprinzând o sinteză a raportului de 
evaluare, indicând în anunţ şi locaţia unde poate fi consultat raportul de evaluare de către creditori.  
În temeiul art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va depune lunar (în ultima zi lucrătoare 
din fiecare lună) la dosarul cauzei un raport cuprinzând descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, justificarea 
cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea 
debitorului, precum și, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, iar un extras va fi publicat în Buletinul 
procedurilor de insolvență. 
În temeiul art. 5 pct. 28 și art. 64 lit. l) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, extrasul pe care administratorul judiciar îl va publica în Buletinul procedurilor de insolvență reprezintă un 
rezumat al măsurilor luate și va cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente: a) persoanele de specialitate desemnate 
potrivit prevederilor art. 61 din lege, precum și onorariul acestora; b) actele de dispoziție asupra averii debitorului și 
documentele încheiate în acest sens, inclusiv procesul-verbal de adjudecare sau contractul de vânzare, după caz; c) 
încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte; d) situația încasărilor și plăților, în 
sinteză; e) promovarea unor acțiuni prevăzute la art. 117 - 122 sau la art. 169 din lege; f) măsuri privind acordarea unei 
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protecții corespunzătoare creditorului care beneficiază de o cauză de preferință; g) stadiul efectuării inventarierii, dacă 
este cazul. 
Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin 
prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea și comunicarea actelor de procedură efectuate de 
administratorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului, scop în care, în termen de două zile de la notificare, 
administratorul judiciar va da dispozițiile necesare deschiderii contului. 
În temeiul art. 39 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
disponibilitățile bănești excedentare nevoilor curente ale debitorului vor fi păstrate într-un cont special de depozit 
bancar. 
În baza prevederilor art. 76 din Legea nr. 85/2014, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din lege, dispune 
comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul 
debitorului, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
În temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 menţine dreptul de administrare al debitoarei constând în dreptul de a-şi 
conduce activitatea, de a-şi administra bunurile şi de a dispune de acestea, însă doar sub supravegherea 
administratorului judiciar în condiţiile prescrise de dispoziţiile art. 87 alin. 1 lit a) ori cele ale art. 87 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2014. În temeiul art.84 alin.3 alin.3 din Legea nr.85/2014, stabileşte în sarcina debitoarei şi sub supravegherea 
administratorului judiciar, potrivit atribuţiilor de control al modului de conducere a activităţii debitorului, a obligaţiei de 
a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după data deschiderii procedurii. 
Hotărârea este executorie. Stabileşte termen de judecată la data de 22.06.2017. 
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare pentru debitoare. Cererea pentru exercitarea apelului se depune la Tribunalul 
Specializat Mureş. 
Cu drept de opoziţie în 10 zile de la notificare cu creditorii. 
Opoziţia se depune la Tribunalul Specializat Mureş şi se dezleagă de judecătorul sindic, potrivit art.71 alin.2 din Legea 
nr.85/2014. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 31.03.2017 . 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Adriana Loredana Berindean                                                                                                                     Georgeta Oroian  
 
Județul Olt 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LA BOGDAN SRL, cod unic de înregistrare: 4741295 
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-A Civilă 
Str. Constantin Brâncuşi nr. 5A 
Dosar nr. 614/54/2017 
Termen: 25.04.2017, C5A - Comercial, ora11: 00 

Citaţie  
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2017 

Intimații – Creditori Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt în numele şi pentru Direcţia Regională a 
Finanţelor Publice Craiova cu sediul în Slatina, str. Arcului, nr. 2A,judeţul Olt, Bancpost SA cu sediul în Bucureşti, 
sector 2, str. Dimitrie Pompei, nr.6A, Casa de Insolvenţă GMC SPRL cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 36, 
judeţul Dolj, lichidator al debitoarei SC la Bogdan SRL J28/1154/1993  
Sunt chemaţi la această instanţă, camera comercială, completul C5A, în ziua de 25 luna 04 anul 2017, ora 11.00 în 
proces cu revizuienţii Creţu Florel şi Creţu Constantina Carmen ambii cu sediul profesional ales la Cabinet de Avocat 
Gelu Voicu în Slatina, Bd Ai Cuza, nr. 33,bl 1 E, sc E, pa 1, judeţul Olt, pentru procedura insolvenţei – revizuire. 
Până la termenul de judecată revizuienţii sunt obligaţi a achita, în solidar, taxă judiciară de timbru, în sumă de 100 lei 
pentru cerere de revizuire sub sancţiunea anulării cererii. 
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, intimaţii au obligaţia de a depune întâmpinare. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 
2. Societatea VICTORIA OVER TOP INVESTMENT SRL, cod unic de înregistrare: 23901368 
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-A Civilă 
Str. Constantin Brâncuşi nr. 5A 
Dosar nr. 1427/104/2016/a2 
Termen: 10.05.2017, C1A, ora 09,30 

Citaţie  
emisă la: ziua 19, luna 04, anul 2017 

Pârâta Casa de Insolvenţă Gmc SPRL - Craiova, str. Calea Unirii, nr. 36, Judeţ Dolj, Administrator Judiciar al 
Debitoarei SC Victoria Over Top Investment SRL, CIF 23901368, J28/547/2008 este chemată la această instanţă, 
camera comercială, completul C1A, în ziua de 10, luna 05, anul 2017, ora 09,30, în calitate de intimat, în proces cu 
apelanta reclamantă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Craiova, Mitropolitul Firmilian, nr. 2, 
Judeţ Dolj pentru procedura insolvenţei – cerere de plată. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 

Administrator
Highlight




