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* 
România, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr.7827/86/2017 
Legea nr. 85/2014 

Încheiere nr. 648 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 8 decembrie 2017 

Instanţa constituită din: 
Judecător sindic: Mitric Laura-Iuliana 

Grefier: Ştefan Mihai 
La ordine, soluţionarea cererii formulată în temeiul Legii privind procedura insolvenţei de debitorul SC Betacons SRL, 
cu sediul în loc. Bucşoaia, Oraş Frasin, nr.350, jud.Suceava, înmatriculată la registrul Comerţului sub nr.J33/1172/2005, 
CUI 17939767. 
La apelul nominal, făcut în şedinţa camerei de consiliu, lipseşte debitorul, care nu a fost citat, conform art. 66 alin.10 
din Legea nr. 85/2014. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a expus referatul cauzei de către grefier, după care: 
Judecătorul sindic, verificându-şi competenţa, în temeiul dispoziţiilor art. 131 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă 
raportate la cele ale art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, stabileşte în favoarea Tribunalului Suceava competenţa 
generală, materială şi teritorială de soluţionare a cauzei. 
Judecătorul sindic, având în vedere că debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina sa, în temeiul art. 242 
Cod procedură civilă, pune în discuţie suspendarea cauzei şi rămâne în pronunţare cu privire la acest aspect. 
Prin adresa emisă la data de 28.11.2017, instanţa a pus în vedere debitoarei să depună la dosar, cel mai târziu până la 
termenul de judecată din 08-12-2017, documentele prevăzute de art. 67 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014 (fila 63 
dosar). 
Având în vedere că înscrisurile solicitate au fost înaintate, în termen, de către debitoare dar au ajuns la dosarul cauzei 
după şedinţa de judecată, instanţa, în temeiul art. 400 C.proc.civ., va repune cauza pe rol şi o va reţine spre soluţionare. 
Declarând dezbaterile închise, 

Judecătorul-sindic, 
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 
Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 7827/86/2017 debitorul SC Betacons SRL a solicitat 
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă faţă de acesta, motivat de faptul că societatea înregistrează datorii de 
peste 4.000.000 lei potrivit fişei sintetice totale. 
În drept cererea s-a întemeiat pe Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. 
În susţinerea cererii, debitorul a depus la dosarul cauzei înscrisuri doveditoare. 
În cauză, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele: 
Potrivit art. 5 pct. 29 lit. a) şi b) din Legea nr. 85/2014 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se 
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile; 
insolvenţa se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; 
prezumţia este relativă; insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă 
datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. 
Totodată, art. 5 pct. 72 al aceluiaşi act normativ stipulează că valoarea prag, ce reprezintă cuantumul minim al creanţei 
necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, este de 40.000 lei atât pentru creditori, 
cât şi pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de 
Legea nr. 31/1990, republicată, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii 
medii brute pe economie/salariat. 
Se constată, faţă de înscrisurile de la dosar, depuse conform art. 67 din Legea nr. 85/2014 că debitorul înregistrează 
datorii de peste 60 de zile, pentru plata cărora nu există fonduri băneşti suficiente, fiind, astfel, îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 66 din textul legislativ amintit. 
De asemenea, debitorul a dovedit împrejurarea că debitele acumulate depăşesc valoarea - prag impusă de lege, 
ridicându-se la suma de peste 4.000.000 lei. 
Conform art. 5 pct. 47 din Legea nr. 85/2014, procedura simplificată reprezintă procedura de insolvenţă prevăzută de 
prezenta lege, prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (2) intră direct în procedura 
falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioada de observaţie de maximum 20 de zile, 
perioadă în care vor fi analizate elementele prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d). 
În speţă, debitorul care solicită deschiderea procedurii de insolvenţă se încadrează în categoria profesioniştilor, astfel 
cum este aceasta definită în art. 3 alin. (2) din Codul civil, fiind o persoană juridică - SRL - şi şi-a declarat prin cererea 
introductiva intenţia de intrare în faliment, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2014. 
Ca atare, faţă de cele expuse mai sus, în temeiul art. 71 alin. 1 raportat la art. 145 alin. 1 lit. A pct. a) din Legea privind 
procedura insolvenţei, judecătorul sindic va admite cererea debitorului şi va dispune deschiderea procedurii simplificate 
de insolvenţă împotriva sa şi trecerea la faliment, cu toate consecinţele care decurg de aici. 
Prin urmare, se vor dispune măsurile imediate stipulate de lege, respectiv efectuarea notificărilor conform art. 99 din 
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Legea nr. 85/2014, stabilirea termenelor conform art. 100 din acelaşi act legislativ şi impunerea unor interdicţii şi 
obligaţii prevăzute expres de lege. 
De asemenea, judecătorul sindic, faţă de dispoziţiile art. 73 rap. la art. 45 alin. 1 lit. d) şi art. 57 din Legea nr. 85/2014, 
urmează a-l numi în calitate de lichidator judiciar pe practicianul în insolvenţă Accerr IPURL. 
Totodată, în temeiul art. 85 rap. la art. 145 din Legea nr. 85/2014 judecătorul sindic va ridica dreptul de administrare al 
debitorului şi va dispune dizolvarea societăţii debitoare. 
Nu în ultimul rând, în speţă, urmează a fi incidente prevederile art. 71 alin.2 din Legea nr. 85/2014 referitoare la dreptul 
de opoziţie al creditorilor la deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitor. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Repune cauza pe rol. Admite cererea formulată de debitorul SC Betacons SRL. 
În temeiul art.71 alin.1 rap. la art.145 alin.1 lit. A pct. a) din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea 
procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Betacons SRL, cu sediul în loc. Bucşoaia, Oraş Frasin, 
nr. 350, jud. Suceava, înmatriculată la registrul Comerţului sub nr. J33/1172/2005, CUI 17939767, şi trecerea la 
faliment. 
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura insolvenţei, desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe 
practicianul în insolvenţă Accerr IPURL, cu sediul în mun. Suceava, str. Universităţii, nr.19, bl. B, sc. A, ap.1, jud. 
Suceava, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu un onorariu provizoriu în cuantum de 1.000 lei. 
În temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014 rap. la art. 145 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 ordinul 
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, 
obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar. 
Stabileşte în sarcina debitorului obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 
din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 
Stabileşte în sarcina debitorului obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar toate documentele informaţiile 
cerute cu privire la activitatea și averea debitorului, precum şi lista cuprinzând părţile efectuate în ultimele 6 luni 
anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 
Dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea 
bunurilor din averea debitorului, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalităților de publicitate 
prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. 
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor 
care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform 
prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, până la data de 18.01.2018. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 18.01.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 29.01.2018. 
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 19.02.2018 şi pentru afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 26.02.2018. 
Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 5.02.2018, ora 10.00, la sediul administratorului judiciar şi convoacă 
creditorii debitorului, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea numirii acestuia şi onorariul provizoriu. 
Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către lichidatorul 
judiciar numit în prezenta cauză. 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a 
cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde 
debitorul are deschise conturi.. 
În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, dispune trimiterea de către lichidatorul judiciar, potrivit prevederilor Codului 
de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum și publicarea 
acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă și într-un ziar de largă circulație. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la 
registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. 
Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. 
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din 
care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două 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. 
Dispune, în sarcina lichidatorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, 
cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului 
încasat și a modalității de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014. 
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 19.01.2018, ora 9.00. 
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Executorie. 
Cu drept de opoziţie pentru creditorii debitorului în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către lichidator. 
Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Suceava în termen de 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică azi, 8.12.2017. 
Judecător sindic                                                                                                                                                           Grefier 
 
Județul Teleorman 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea COM TESSIS SRL, cod unic de înregistrare: 2695559 
România,Tribunalul Teleorman, Secţia Civilă,  
Alexandria, str. Independenţei, nr. 22, judeţ Teleorman 
Dosar nr. 1694/87/2013 
Termen: 28.03.2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 07, luna 12, anul 2017 

Participanţii din lista anexă  
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 1 completul 4 fond NCPC, în ziua de 28, luna 03, anul 2018, ora 8:30, în 
calitate de creditori, în proces cu debitoarea SC Com Tessis SRL, cu sediul în Alexandria, str. 1907, nr. 137, judeţul 
Teleorman, cod unic de înregistrare 2695559, număr de ordine în registrul comerţului J34/603/1991 - pentru procedura 
insolvenţei. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub 
sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.  

Lista anexă: 
Dosar nr. 1694/87/2013 
Stadiu procesual: fond 
procedura insolvenţei - societăţi cu răspundere limitată 
Termen de judecată: 28.03.2018 
C4 Fond NCPC, ora 08:30 
Creditor 
1. SC Arabesque SRL Galaţi punct de lucru Craiova - Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111 A, Judeţ Dolj; 
2. SC Sabatiny Impex SRL - Alexandria, str. Dunării, nr. 201, Judeţ Teleorman; 
3. SC Dan & Ani SRL - Alexandria, str. Bucureşti, nr. 96, bl. 701C, sc. A, et. 4-5, ap. 14, Judeţ Teleorman; 
4. SC Raisanit Distribution SRL - Blejoi, str. Inului - Spaţiul C2, nr. 276A, Judeţ Prahova; 
5. SC Ductil Invest SRL - sector 4, Bucureşti, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl. U, sc. B, ap. 23; 
6. SC Autocora SRL - Alexandria, str. Dr. Stâncă, bl. M3, et. PARTER, Judeţ Teleorman; 
7. Banca Transilvania SA Cluj Napoca - prin Banca Transilvania - Sucursala Alexandria - Alexandria, str. Bucureşti, bl. 
G103, et. parter, Judeţ Teleorman, 
8. SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL Alexandria - Alexandria, str. Ion Creangă - Zona Modern, bl. F, 
et. Parter, Judeţ Teleorman; 
9. SC Plastor Trading SRL - cu sediul procesual ales la SC Enescu, Deleanu & Asociatii SRL - sector 3, Bucureşti, str. 
Burdujeni, nr. 3A, bl. GC5, sc. A, ap. 36; 
10. SC Corstel SRL - J34/1000/1994, CUI RO6690503 - Alexandria, judeţ Teleorman; 
11. SC Zimtub SA Zimnicea - Zimnicea, str. Portului, nr. 11, Judeţ Teleorman; 
12. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Teleorman - în numele Administraţiei Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii - Alexandria, str. Dunării, nr. 188, Judeţ Teleorman; 
13.SC Cabo Distribution SRL - Craiova, str. Al. I. Cuza, nr. 6E, Judeţ Dolj; 
14. SC Mat SA - Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Judeţ Dolj; 
15. SC Plus Auto Com SRL - Alexandria, str. Bucureşti, nr. 207, Judeţ Teleorman; 
16. SC Eurocar Service Teleorman SRL - Alexandria, str. Bucureşti, nr. 187, Judeţ Teleorman; 
17. SC Zofem Distrib SRL - Comuna Bistreţu Nou, str. Mihail Chiriţă, nr. 70, Judeţ Dolj; 
18. SC Premier Flooring Group SRL - Slobozia, Şos. Brăilei, nr. 5, Judeţ Ialomiţa; 
19. SC Premier Com SRL - Slobozia, str. Brăilei, nr. 5, Judeţ Ialomiţa; 
20. SC Colorlux SRL - Piatra Neamţ, str. Fermelor, nr. 20, Judeţ Neamţ; 
21. SC Monirom Trading SRL - Popeşti Leordeni, str. Leordeni - Incinta B, Corp C2, nr. 94, Judeţ Ilfov; 
22. SC Elis Pavaje SRL - Petreşti, str. Zorilor, nr. 1, Judeţ Alba; 
23.SC Dodo Prodcom SRL - Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 1, Judeţ Timiş; 
24. SC Patriot Serv Com SRL - Brăila, B-dul. Dorobanţilor, nr. 5, bl. A5, Judeţ Brăila; 
25. SC Somogy Elektronic SRL - Gilău, str. Principală, nr. 52, Judeţ Cluj; 
26. SC Elbi Electric & Lighting SRL - Comuna Bragadiru, Şos. Alexandriei, nr. 76-78, Judeţ Ilfov; 
27. SC Proenerg SA - sector 4, Bucureşti, B-dul. Abatorului, nr. 4F; 
28. SC Black Sea Suppliers SRL - sediul procesual ales la - SC Starmal Busines Management SRL - sector 6, Bucureşti, 
str. Drumul Taberei, nr. 99, bl. TD13, sc. A, ap. 65; 
29. SC Kober SRL - Dumbrava Roşie, str. Uzinei, nr. 2, Judeţ Neamţ; 
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