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Comunicare încheiere civilă nr. 1086 din 26.10.2017 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş  
Sediul: Timişoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiş 
Cod de identificare fiscală: 14942091 
- debitoarea SC Villa Deco SRL, cu sediul în Timişoara, str. Polonă, nr.5, cam.7, jud. Timiş, J35/31/2007, CUI RO 
17105176 
- lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă CII Dudaş Ramona Mariana, cu sediul în Timişoara, tr. 
Lugojului nr.11 et.3 ap.16, jud. Timi 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile nr. 1086 din 26.10.2017 pronunţată în dosarul 8374/30/2017 de Tribunalul 
Timiş, secția a II-a civila, privind pe debitoarea SC Villa Deco SRL, cu sediul în Timişoara, str. Polonă, nr.5, cam.7, 
jud. Timiş, J35/31/2007, CUI RO 17105176.  
Președinte,              Grefier, 
Loredana Neamţu             Roxana Ursache 

* 
România 
Tribunalul Timiş 
Secţia A II-A Civilă 
Dosar nr. 8374/30/2017 

Încheiere civilă nr. 1086/2017 
Şedinţa din camera de consiliu din data de 26.10.2017 

Instanţa constituită din: 
Judecătorul Sindic: Loredana Neamţu 

Grefier: Roxana Ursache 
Pe rol fiind judecarea cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei, prevăzută de Legea 85/2014, 
formulată de debitoarea SC Villa Deco SRL, cu sediul în Timişoara, str. Polonă, nr.5, cam.7, jud. Timiş, J35/31/2007, 
CUI RO 17105176.  
La apelul nominal făcut în camera de consiliu au lipsit părţile. 
Procedura de citare este legal îndeplinită, fără citarea părţilor.  
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat că, prin registratura instanţei, la data de 
09.10.2017, debitoarea a depus la dosar cerere de deschidere a procedurii insolvenţei şi actele prevăzute de art.62 alin 1 
din Legea 85/2014, după care, 
Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic a reţinut cererea spre soluţionare. 

Judecătorul – sindic, 
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele: 
Prin cererea înregistrată sub nr. 8374/30/2017, la data de 09.10.2017, reclamanta SC Villa Deco SRL a solicitat 
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei prevăzută de Legea 85/2014 şi numirea ca lichidator judiciar 
provizoriu a practicianului în insolvenţă CII Dudaş Ramona Mariana, cu sediul în Timişoara, tr. Lugojului nr.11 et.3 
ap.16, jud. Timiş. 
În motivare, debitorul a constatat că conform ultimei balanţe de verificare societate se află într-o stare de insolvenţă 
iminentă având până în prezent înregistrate debite restante, dobânzi şi penalităţi la bugetul de stat pentru achitarea 
cărora nu deţine disponibilităţi băneşti.  
În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 66 şi art. 45 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
La cerere s-au ataşat înscrisurile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea insolvenţei.  
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei, taxă judiciară de timbru. 
Analizând înscrisurile anexate cererii, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, instanţa reţine următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art. 66 şi 67 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. 
Potrivit art. 66 alin 4 din acelaşi act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor 
prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă. 
Art. 71 alin 1 teza I din Legea 85/2014 reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea debitorului 
pentru declanşarea procedurii simplificate a insolvenţei. 
Potrivit acestui text legal, dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66, judecătorul sindic va 
pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută potrivit prevederilor art. 67 alin. 
(1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una dintre categoriile 
prevăzute la art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. În speţă, 
debitorul si-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată. 
De asemenea, din înscrisurile prevăzute de art. 67 alin 1, ataşate cererii, rezultă că debitoarea se afla în stare de 
insolvenţă, având datorii mai mari decât creanţele şi decât activele circulante, astfel că, văzând că este îndeplinită 
condiţia prevăzuta de art. 71 alin 1 teza I din lege, va fi admisă cererea şi va fi deschisă procedura simplificată a 
insolvenţei. 
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În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, se vor 
dispune măsurile imediate prevăzute de lege şi la solicitarea debitoarei va fi desemnat în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu practicianul în insolvenţă CII Dudaş Ramona Mariana, cu sediul în Timişoara, str. Lugojului nr.11 et.3 ap.16, 
jud. Timiş. 

Pentru aceste motive, in numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art. 71 alin 1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, prevăzută de Legea 85/2014, fata de debitoarea SC Villa 
Deco SRL, cu sediul în Timişoara, str. Polonă, nr.5, cam.7, jud. Timiş, J35/31/2007, CUI RO 17105176. 
În temeiul art. 145 alin. 2 din legea nr. 85/2014, 
Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
În temeiul art. 45 alin 1 lit. d, corelat cu art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile OUG 
nr. 86/2006,  Numeşte ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă CII Dudaş Ramona Mariana, cu sediul 
în Timişoara, tr. Lugojului nr.11 et.3 ap.16, jud. Timiş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o 
retribuţie de 3000 lei RON, ce va fi plătită conform art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art.147 din Legea privind procedura de insolvenţă, 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în 
temeiul art. 147 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise 
conturi. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 11.12.2017. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 20.12.2017. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă tabelul 
preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui. 
Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce 
vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel. 
Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, 
precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror 
alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul 
formulării contestaţiei.  
Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor 
ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi 
administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din 
oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă. 
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 15.01.2018. 
Fixează termenul limită pentru depunerea raportului privind cauzele insolvenţei la 05.12.2017. 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 27.12.2017, ora 12, la sediul lichidatorului şi convoacă creditorii 
debitorului. Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 25.01.2018, sala 174, ora 9, complet C2NS/MA, 
pentru când vor fi citate părţile. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidatorul 
judiciar. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa convoace Adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau 
membrilor persoanei juridice, pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la 
notificarea deschiderii procedurii. 
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar 
din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în 
caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti 
vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 26.10.2017. 
Președinte,              Grefier, 
Loredana Neamţu                          Roxana Ursache 
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