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SC VILA SA TECUCI - com., TECUCI, ALECU RUSSO, nr. 2, Judeţ GALAŢI 
SC VIVA COMPANY SRL - GALATI, ALEEA METEO, nr. 4, Judeţ GALAŢI 
SC WAVIN ROMANIA SRL - sector 2, Bucureşti, PARINTELE GALERIU, nr. 7 
SC WURTH ROMANIA SRL - OTOPENI, DRUMUL GARII, nr. 25-35, Judeţ ILFOV 
SC ZIROMA SERVICE SRL - GALAŢI, G. COSBUC, nr. 102, Judeţ GALAŢI 
SC ZMC TRADING SRL - com., CALARASI, PRELUNGIREA BUCURESTI, nr. 356, Judeţ CĂLĂRAŞI 
SC TECHNOSTEEL LBR SRL - IASI, CALEA CHISINAULUI, nr. 132 A, Judeţ IAŞI 
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI - com., GALATI, PRELUNGIREA BRAILEI, nr. 7A, Judeţ GALAŢI 
SIKA ROMANIA SRL - com. 2, BRASOV, ION CLOPOTEL, nr. 4, Judeţ BRAŞOV 
SIMINIC T. ALEXANDRU - sector 2, Bucureşti, RADU DE LA AFUMATI, nr. 19 
ASOCIATIA EURODEZVOLTARE - GALAŢI, GRĂDINA VECHE, nr. 90, Judeţ GALAŢI 
SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA - sector 1, Bucureşti, CONSTANTIN 
ARICESCU, nr. 5-7, et. PARTER-DEM 
SOMACO HOLDING SA - sector 6, Bucureşti, B.DUL TIMISOARA, nr. 92A, et. 2, ap. 6 
SC TCAS TRANS SRL - sector 4, Bucureşti, SOS OLTENITEI, nr. 111, bl. 25, sc. B, ap. 69 
TOP TECHNOLOGY DEVELOPMENT SRL - sector 4, Bucureşti, SOS. OLTENITEI, nr. 103, et. 3, ap. 23 
TOTAL ELECTRIC AUTOMATIZARI SRL - com., BUZAU, D.FILIPESCU, nr. 4, ap. BIROUL 2, Judeţ BUZĂU 
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA - sector 1, Bucureşti, GHETARILOR, nr. 23-25 
XANNAT MINERALS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR TRUST INSOLVENCY SPRL - com., Bucureşti, 
LANARIEI, nr. 109, Cod postal 4 
Se comunică alăturat, copia încheierea civilă intermediară nr. 321 din 03.11.2017, pronunţată în dosarul nr. 
6664/121/2014 de Tribunalul Galaţi privind pe debitoarea SC VEGA 93 SRL Galaţi, cu sediul în Galaţi,str. 
Siderurgiştilor nr. 7, bl. PS1B, jud. Galaţi, J17/134/1993,C.U.I. 3118800. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Dosar nr. 6664/121/2014 
România 
Tribunalul Galaţi 
Secția a II-a Civilă 

Sentinţa civilă intermediară nr. 321 
Ședința publică de la 03.11 2017 

Completul compus din: 
Judecător sindic Rodica Miron 

Grefier Mirela State 
Pentru astăzi fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă a debitoarei SC Vega 93 SRL 
Galaţi, cu sediul în Galaţi,str. Siderurgiştilor nr. 7, bl. PS1B, jud. Galaţi, J17/134/1993,C.U.I. 3118800, în temeiul Legii 
nr.85/2014, privind procedura insolvenţei. 
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 01.11.2017 și au fost consemnate în încheierea de ședință din 
aceeași dată, când judecătorul sindic având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunțarea cauzei pentru astăzi, 
03.11.2017. 

Judecătorul sindic, 
Prin hotărârea intermediară nr. 834/10.11.2014 a fost admisă cererea formulată de debitorul S.C.Vega 93 SRL Galaţi 
pentru deschiderea procedurii de insolvenţă, în temeiul disp. art.71 alin. 1 din Legea nr.85/2014 s-a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C.Vega 93 SRL Galaţi.  
La data de 20.07.2017 a fost înregistrat la grefa instanţei ,planul de reorganizare al debitoarei SC Vega 93 SRL, fiind 
comunicat tuturor creditorilor menţionati la art. 136 din leg 85/2014, şi publicat conform art. 137 alin. 1 şi 4 din leg 
85/2014 în BPI nr. 14679 la data de 01.08.2017 şi postarea pe pagina web a administratorului judiciar.  
La data de 30.08.2017 a fost încheiat Procesul verbal al Adunării creditorilor debitoarei privind votarea planului de 
reorganizare propus de debitor, din care rezultă că planul a fost acceptat de toate categoriile de creanţe reglementate de 
art. 138 alin. 3 lit a,b,c şi d din Lege . 
Pentru ca un plan de reorganizare să fie confirmat, este necesar ca judecătorul sindic să analizeze condiţiile, prevăzute 
atât de disp. art. 133, cât şi de disp. art. 139 alin. 1 lit. A-F din Legea nr. 85/2014. 
Planul de reorganizare a fost acceptat de către categoriile de creanţe reglementate de art. 138 alin. 3 lit a,b,c şi d din 
Legea 85/2014, iar procesul verbal al şedinţei adunării generale a creditorilor a fost depus la dosar şi publicat în BPI la 
31.08.2017, şi anume: crentele cu drept de preferinţă, conf. art. 138 alin. 3 lit a din Lege -66,43%, creanţele salariale 
conf. art. 138 alin. 3 lit b din Lege-100%,creantele bugetare conf art. 138 alin. 3 lit. c din lege-99,34%, creantele 
indispensabile conf. art. 138 alin. 3 lit. d din Lege – 100% şi celelalte creanţe chirografare conf. art. 138 alin. 3 lit. e din 
Lege-11,67 %. Mai exact au votat 76,01 % din creditori, dar au aprobat planul 49,74% din totalul creditorilor, deci mai 
mult 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul. 
Prin Încheierea din şedinţa publică din data de 02.10.2017, Judecătorul sindic a dispus în baza art. 139 teza II din Lege 
ca practicianul în insolvenţă expert Salina 2000 SPRL, specialist- practician în insolvenţă să-şi exprime opinia privind 
posibilitatea de realizare a planului de reorganizare al debitoarei SC Vega 93 SRL, iar acesta a depus la dosar, vol 49, 
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fila 22, opinia sa în sensul că există posibilitatea realizării planului de reorganizare, în condiţiile în care vor fi respectate 
şi aplicate toate măsurile organizatorice, tehnice şi economico financiare propuse pe perioada celor trei ani. 
Întrucât planul de reorganizare propus de debitoare respectă toate condiţiile legale pentru confirmarea acestuia, urmează 
în baza art. 139 din Lege a confirmă planul de reorganizare a SC Vega 93 SRL din data de 20.07.2017 aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 30.08.2017.Urmează a acorda termen administrativ de control la 19.02.2018. 
În ce priveşte cererea creditoarei Raiffeisen Bank SA Bucureşti de trecere a debitoarei în procedură simplificată (fila 
125 vol. 47), urmează a fi respinsă ca fiind rămasă fără obiect, pentru următoarele condierente:  
Adunarea creditorilor a votat planul admis în principiu de judecătorul sindic, procedura reorganizării judiciare fiind 
guvernată de voinţa anumitor creditori, care pot decide fie reorganizarea debitorului, fie falimentul acestuia.  
In cauză creditorii au decis reorganizarea debitorului prin admiterea planului de reorganizare, plan care a fost confirmat 
neputându-se reveni asupra acestei confirmări, care si-a produs efectele şi a devenit titlu executoriu împotriva averii 
debitorului.  
Procedura este colectivă, iar creditorii care nu votează planul trebuie să se conformeze acestuia, fiind obligatoriu atât 
pentru debitor, cât şi pentru creditori. Momentul în care se dă eficienţă planului de reorganizare este cel al confirmării 
acestuia, nu cel al admiterii sale de către judecătorul sindic, care are posibilitatea şi nu obligaţia de a consulta un 
specialist în materie în ceea priveşte viabilitatea planului propus. 
Prin procedura reorganizării judiciare se urmăreste acelaşi scop, respectiv acoperirea pasivului, potrivit planului de 
reorganizare, iar dacă debitorul nu se conformează planului, reorganizarea poate înceta prin intrarea în faliment.  
Faţă de stadiul în care se afla procedura daca reorganizarea încetează fără a fi obtinute efectele urmărite prin plan, 
respectiv acoperirea pasivului în condițiile acceptate de creditori şi confirmate de judecătorul sindic, are loc intrarea 
debitorului în procedura falimentului, cu toate consecinţele ce decurg din luarea acestei măsuri. Poziţia creditoarei 
Raiffeisen Bank SA, care contravine chiar scopului legii insolventei, respectiv instituirea unei proceduri colective 
pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, ceea ce ar face de prisos o altă analiză. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
 În baza art. 139 din Legea 85/2014. 
Confirmă planul de reorganizare a activităţii debitoarei SC Vega 93 SRL Galaţi propus de debitoare prin 
administratorul special Chiper Doru. 
Impune societăţii debitoarei să-şi conducă activitatea conform planului de reorganizare aprobat şi confirmat, sub 
supravegherea administratorului judiciar CITR Filiala Galaţi SPRL. 
Administratorul judiciar va prezenta trimestrial rapoarte privind situaţia financiară a averii debitorului. 
Respinge ,ca fiind rămasă fără obiect, cererea Raiffeisen Bank SA privind intrarea în procedură simplificată. 
Acordă termen administrativ de control la 19.02.2018. 
Se vor cita părţile. 
Cu apel în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică din 03.11.2017. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Rodica Miron                                                                                                                                                      Mirela State 
 
Județul Harghita 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea HEN-BENC SRL, cod unic de înregistrare: 15975607 
România  
Tribunalul Harghita, Secţia Civilă 
Str. Szasz Endre nr. 6, Miercurea Ciuc. 
Dosar nr. 3405/96/2012. Termen: 29.03.2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 09, luna 11, anul 2017 

Creditori Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita 
Succesoare a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Harghita, persoană juridică, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. 
Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, judeţul Harghita, cod de identificare fiscală 4246050. 
Primăria Comunei Ciumani, persoană juridică, cu sediul în Comuna Ciumani, Piaţa Boros Miklos, nr. 208, cod de 
identificare fiscală 4367922; 
SC Motoractive IFN SA, persoană juridică cu sediul în Bucureşti, Sos. Fabrica de Glucoză, nr. 5, clădirea F, et. 4, sector 
2, CUI J40/1100/1998, CIF RO 10180820; 
SC Electrica Furnizare SA prin Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice Braşov AFEE Harghita, cu sediul ales în 
Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr.1, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 28956682, nr. de ordine în registrul 
comerțului J40/8974/22.07.2011. 
Tonescu Finance SRL, Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, Bulevardul Konrad Adenauer, nr. 2, bl. L-1115, 
et. 2, cesionar al Bancii Comerciale Române, persoană juridică, cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, 
sector 3, cod unic de înregistrare 361757, nr. de ordine în registrul comerțului J/40/90/1991; 
SC Pangus Service SRL, persoană juridică cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 59, judeţul Harghita, CIF 
J19/351/1995,  
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