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7. Număr de exemplare depuse: Depunem prezentul raport în două exemplare. 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din 

încasarea creanţelor pentru debitorul SC MCN Mini Proiect SRL (nr. 3) 

Număr dosar: 99/1259/2012, Tribunalul Specializat Argeş Judecător sindic: Georgică Valeriu Copae 

Temei juridic: art. 20 lit. i), art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei 

Lichidator judiciar, SP Bio Consult SPRL prin Oprea – Barac Luminiţa 

Debitor: SC MCN Mini Proiect SRL cu sediul social în com. Mărăcineni, nr. 430, jud. Argeş, cod de identificare 

fiscală: 18575133, număr de ordine în registrul comerţului: J03/624/2006. 

Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe: 

Sold la sfârşitul perioadei precedente (29.12.2016) = 28.493,90 lei 

Sume obţinute din valorificare bunuri = 333 lei d.c. 53 lei TVA 

Total fonduri obţinute + disponibil = 28.826,90 lei 

2. Menţiuni privind plata a 2% din sumele recuperate în cadrul procedurii, conform prevederilor art. 4 alin. (6) lit. c) din 

Legea 85/2006 modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 173/19.11.2008: 282 x 2% = 6 lei  

3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar: 

Onorariu lichidator judiciar Bio Consult S.P.R.L 12 luni* 1.000 lei/lună*119% (28.12.2016 – 28.12.2017) = 14.280 lei  

4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea 85/2006: Cheltuieli publicitate- 58 lei 

Comisioane = 305,8, TVA – 53 lei., 13.000 lei către Tungal Construct SRL - parțial din creanța stabilită prin contractul 

de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 241/12.04.2010, Decizia civilă nr. 207/27.01.2015 pronunțată la Tribunalul 

Argeș în dosarul 24823/280/2013, Încheierea nr. 67576/26.11.2015 emisă de B.C.P.I. Pitești Total = 13.416,80 lei. 

5.Menţiuni privind distribuirea sumelor către creditori:-  

6. Alte menţiuni: Sold nedistribuit la sfârşitul perioadei (22.01.2017) = 1.124,10 lei 

Lichidator judiciar, SP Bio Consult SPRL prin Oprea – Barac Luminiţa 

 

Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea AND CONSTRUCT CONSULT SRL, cod unic de înregistrare: 15104379 

România Tribunalul București Secţia a VII a Civila 

Str. Splaiul Independenţei, nr. 319 L, Clădirea B, Bucureşti, sector 6 

Dosar nr. 48462/3/2017 

Comunicare încheiere civilă  

emisă la: ziua 17, luna 01, anul 2018 

Către, debitor  

1. AND Construct Consult SRL cu sediul ales - sector 3, Bucureşti, Str.Paleologu, nr. 24 

Se comunică, alăturat, copia încheierii civile din data de 10.01.2018 pronunţată în dosarul nr. 48462/3/2017 de 

Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul AND Construct Consult SRL cu sediul ales - sector 3, 

Bucureşti, STR.PALEOLOGU, nr. 24. 

Parafa preşedintelui instanţei,               Grefier, 

* 

România Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila 

Dosar nr. 48462/3/2017 

Incheiere  

Camera de consiliu de la 10.01.2018 

Tribunalul constituit din: 

Președinte – Judecator Sindic — Gurău Claudia 

Grefier — Foanene Raul Daniel 

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cerere formulată în temeiul dispoziţiilor legii 85/2014 de către 

debitoarea AND Construct Consult SRL cu sediul ales - sector 3, Bucureşti, STR.PALEOLOGU, nr. 24. 

La apelul nominal făcut în camera de consiliu a raspuns debitorul prin avocat. La a doua strigare se prezintă debitorul 

prin avocat. Fără citare părţi. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, 

Debitorul prin avocat învederează instanţei că a trimis prin e-mail oferta lichidatorului judiciar, însă a observat că 

aceasta nu se regăseşte la dosarul cauzei. Depune din nou oferta lichidatorului judiciar.  

Instanţa aduce la cunoştinţă debitorului că nu a depus la dosarul cauzei balanţa de verificare aferentă lunii noiembrie 

2017. Debitorul prin avocat precizează că balanţa de verificare aferentă lunii octombrie 2017 a fost ultima balanţă 

întocmită. Solicită instanţei să dispună lăsarea dosarului la sfârşitul şedinţei pentru depunerea balanţei de verificare 

aferentă lunii noiembrie 2017. Instanţa dispună lăsarea dosarului la a doua strigare. 

La a doua strigare, debitorul prin avocat depune balanţei de verificare aferentă lunii noiembrie 2017. 

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, instanţa acordă cuvântul cu privire la cererea introductivă. 

Debitorul prin avocat solicită instanţei să admită cererea aşa cum a fost formulată şi să dispună deschiderea procedurii 

de faliment a debitorului. Opinează că nu există şanse de reorganizare pentru societatea debitorului. De asemenea, 

solicită instanţei să numească în calitate de lichidator judiciar pe VICTRIX CAPITAL SPRL.  
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Instanţa reţine cauza spre soluţionare.  

Tribunalul, 

Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată la data de 22.12.2017 pe rolul 

Tribunalului Bucureşti Secţia a VII- a Civilă sub nr. 48462/3/2017 debitorul AND CONSTRUCT CONSULT SRL  

a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului 

VICTRIX CAPITAL SPRL. În motivarea în fapt debitorul a arătat, că societatea se află în stare de insolvenţă 

prezumată întrucât fondurile băneşti sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile în sumă de 46.533.973, 52 

lei, către banca finanţatoare, furnizori şi salariaţii societăţii.  

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei şi  de 

insolvenţă. 

În susţinerea cererii, debitoarea a depus la dosar înscrisuri.  Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în 

cuantum de 200 lei, (fila nr. 5). Prin urmare, se află în cazul unei insolvenţe vădite, întrucât nu a achitat în termen 

de 60 de zile, datoriile exigibile către creditorii bugetari şi chirografari, astfel cum va proba prin înscrisurile pe 

care le depune în susţinerea cererii. Pentru motivele expuse mai sus, apreciază că societatea AND Construct 

Consult SRL îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea 85/2014, pentru ca instanţa să admită cererea şi să 

dispună deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, astfel:  

1. în conformitate cu dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă es te 

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. 

2. conform art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debito rului, care se 

caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. 

Aceasta se prezumă în situaţia în care debitorul după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de 

creditor sau este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile 

angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;  

Debitoarea este în stare de insolvenţă, întrucât nu a achitat în termen de 60 de zile, din cauza insuficienţei 

fondurilor băneşti disponibile, datoriile exigibile către creditorii noştri.  

Astfel, se apreciază că, raportat la starea actuală a patrimoniului său, respectiv la insuficienţa fondurilor băneşti 

disponibile pentru plata datoriilor exigibile, cererea este întemeiată. 

Analizând actele si lucrările dosarului instanța retine următoarele: 

Analizând cererea formulată de către reprezentantul debitorului, tribunalul reţine că potrivit art. 145 din legea nr. 

85/2014 „Judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în condiţiile art. 71, intrarea în 

faliment în următoarele cazuri: a) debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată; b) debitorul nu şi-a 

declarat intenţia de reorganizare; c) niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de 

reorganizare, potrivit dispoziţiilor art. 132, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat” 

Conform art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 „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. Minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată, administratorului 

judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic”.  

În cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale menționate, debitorul exprimându-şi intenţia de a 

intra în faliment prin procedura simplificată, indicând că nu îşi poate achita datoriile către creditorii săi a căror valoare 

depăşeşte pragul prev. de art. 4 pct.72 din lege. 

Pentru aceste considerente instanţa va admite cererea. 

În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 

şi de insolvenţă, va dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC P&C Q-BECK 

CONSULTING SRL  

În temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea 

societăţii debitoare. Va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea 

fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i 

lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. 

Va pune în sarcina debitorului, să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi 

informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi 

informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.  

Va fixa următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de 

deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 

zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 

creanţelor asupra averii debitorului – 23.02.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi 

comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 05.03.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 

30.03.2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 09.03.2018. 

Va numi lichidator judiciar provizoriu pe pe VICTRIX CAPITAL SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 
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58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului. 

În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 

notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura 

simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 

debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după 

caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 

efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi 

tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  

Va pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea 

bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 

art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, va dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară 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 disponibilităţi băneşti vor fi 

păstrate într-un cont special de depozit bancar. 

Va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 

formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Va pune în vedere 

lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Va fixa termen 

pentru analiza stadiului continuării procedurii la 30.05.2018. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotaraste: 

Admite cererea debitorului AND Construct Consult SRL cu sediul ales - sector 3, Bucureşti, STR.PALEOLOGU, nr. 

24. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului. 

În temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea 

societăţii debitoare. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea 

fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i 

lichidatorului judiciar. 

Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. 

Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, 

actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi 

informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.  

Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de 

deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 

zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 

creanţelor asupra averii debitorului – 23.02.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi 

comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 05.03.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 

30.03.2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 09.03.2018. 

Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe VICTRIX CAPITAL SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 

din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului. 

În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 

notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura 

simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 

debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după 

caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 

efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi 

tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  

Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea 

bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 

art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară 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 disponibilităţi băneşti vor fi 

păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 

31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor 

permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar, raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din 

Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 30.05.2018. 

Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti 

Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.01.2018. 

Presedinte                    Grefier 

Gurău Claudia          Foanene Raul Daniel 

 

 




