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nr.85/2014;  
4. Efecte - Ca urmare a desemnării administratorului special, constată încetarea de drept a calității și a mandatului 
administratorului statutar Samoilă Bogdan-Constantin, potrivit art.54 din legea nr.85/2014.  
Data: 17.ianuarie.2018 
Asociat unic - Samoilă Bogdan-Constantin 

Administrator judiciar - Președintele ședinței, 
Consiliul De Insolvență I.P.U.R.L. 

prin asociat coordonator Țiplea Liviu 
* 

Notificare 
privind deschiderea procedurii generale de insolvență 

împotriva debitorului Pilierul Security SRL 
Dosar nr.10395/99/2017 (nr.vechi 626/99/2017); Instanţa de fond: România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment; 
Judecător sindic: Roxana Barbir; Hotărâre judecătorească: Încheierea nr.3/2018 din 16.01.2018; Arhiva instanţei: 
România, mun.Iași, str. Elena Doamna nr.1A, jud.Iași; Telefon: 0232-260.600; 0232-211.265; 0332.403.663;  
Debitor: Pilierul Security SRL („în insolvenţă“/ „in insolvency“/ „en procedure collective“); sediul social: România, Sat 
Vișani, comuna Bârnova, str. Alexandru Macedonski nr.6, camera 1, jud.Iași; Nr.Reg.Com. J22/1951/26.10.2011; 
C.U.I. 29268967/26.10.2011;  
Administrator judiciar: Consiliul De Insolvență I.P.U.R.L.; Asociat coordonator: Țiplea Liviu - practician în insolvență 
compatibil; sediul ales: România, mun.Iași, str. Stihii nr.2A, bloc Stihii, et.3, ap.8, județul Iași; sediul social: România, 
mun.Iași, str. Dacia nr.29, bl.M, parter, apart.1, județul Iași; Nr.UNPIR RFO II - 0730; Atestat UNPIR 2A0730; C.I.F. 
32855694; E-mail: consiliuldeinsolventa@gmail.com; cinsolventa@gmail.com; Telefon: 0744-95.04.95; 0734-
20.10.80; Nr.10395/99/2017/2/17.01.2018;  
Subscrisa Consiliul De Insolvență I.P.U.R.L., cu datele din antet, în calitate de administrator judiciar al debitorului 
Pilierul Security SRL, cu sediul social în România, Sat Vișani, comuna Bârnova, str. Alexandru Macedonski nr.6, 
camera 1, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul 
J22/1951/26.10.2011 și având Cod Unic de Înregistrare 29268967 din data de 26.10.2011,  
în temeiul art.42-alin.3, art.99÷100 din Legea nr.85/2014 și al Încheierea nr.3/2018 din 16.01.2018  
Notifică deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Pilierul Security SRL prin Încheierea 
nr.3/2018 din 16.01.2018 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr.10395/99/2017  
Debitorul – 1) Prin Încheierea nr.3/2018 din 16.01.2018 dată de Tribunalul Iași, judecătorul sindic NU a ridicat dreptul 
de administrare al debitorului; 2) Prin Hotărârea A.G.A. adoptată de asociatul unic la data de 17.ianuarie.2018, în 
temeiul art.5-pct.4, art.52÷56, art.58, art.122-alin.6 și art.342-alin.1 din legea nr.85/2014, art.191÷193 coroborate cu 
art.1961 alin.1÷2 din legea 31/1990 republicată precum și al art.1887 alin.1 și art.1910÷1912 din legea nr.287/2009 
republicată, s-a confirmat și menținut intenția de reorganizare judiciară a debitorului Pilierul Security SRL și a fost 
desemnat ca administrator special numitul Samoilă Bogdan-Constantin, cetăţean român, cu domiciliul în Sat Vișani, 
comuna Bârnova, str. Alexandru Macedonski nr.6, județul Iași; 3) Administratorul special Samoilă Bogdan-Constantin 
administrează activitatea debitorului, având atât atribuțiile prevăzute de lege cât și atribuții convenționale de 
reprezentare a intereselor debitorului Pilierul Security SRL și/sau ale asociaților săi, de participare la procedură, pe 
seama debitorului, îndeplinind totodată orice acte prevăzute de art.5-pct.4 și art.52÷56 din legea nr.85/2014; 4) 
Debitorul Pilierul Security SRL, prin organele statutare de administrare și/sau conducere sau prin reprezentanții legali, 
are următoarele obligații/responsabilități: a) Să depună la dosarul cauzei, dacă n-a făcut-o, și să predea administratorului 
judiciar, conform Încheierii nr.3/2018 din 16.01.2018, actele prevăzute la art.67-alin.1 raportat la art.74 din legea 
nr.85/2014; b) Să pună la dispoziția administratorului judiciar orice alte acte şi informaţii apreciate de acesta ca fiind 
necesare cu privire la derularea procedurii și la activitatea și averea debitorului și care vor fi solicitate ulterior în 
condițiile art.82 din legea nr.85/2014; c) Să respecte dispozițiile prevăzute de art.83 din legea nr.85/2014 și dispozițiile 
din Încheierea nr.3/2018 din 16.01.2018 dată de Tribunalul Iași;  
Creditorii – A. Creanţe Și Drepturi - Creditorii vor putea declara creanțele și drepturile de orice fel asupra averii 
debitorului Pilierul Security SRL în următoarele termene şi condiţii: 5) 05.03.2018 - termenul limită pentru depunerea 
cererilor de admitere a creanţelor; 6) 26.03.2018 - termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar de creanţe; 7) Eventualele contestații la tabelul preliminar vor putea fi depuse în 
termen de 7(șapte) zile de la publicarea tabelului preliminar în B.P.I., potrivit art.111-alin.2 din legea 85/2014; 8) 
20.04.2018 - termen pentru verificarea definitivării tabelului de creanțe; 9) 24.04.2018 - termen pentru continuarea 
procedurii; 10) Declararea creanțelor se face prin formularea unei cereri de admitere a creanţelor care trebuie să 
îndeplinească condiţiile formale și de fond prevăzute de art.102-104 din legea 85/2014 și care va fi însoţită de copii 
certificate după documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii şi se va depune sau 
trimite prin serviciile poștale/curierat, până la termenul limită din 05.03.2018 inclusiv, la Tribunalul Iași - judecător 
sindic, mun.Iaşi, strada Elena Doamna nr.1A, jud.Iași, în 2(două) exemplare – unul ptr. instanţă şi unul ptr. 
administratorul judiciar; 11) Timbrajul cererii se va face astfel: - 200 lei - taxă judiciară de timbru plătită conform 
art.14-alin.1 și art.40 din O.U.G. 80/2013; - scutiri: instituţiile publice și creditorii în insolvență sunt scutiţi de plata 
taxelor judiciare de timbru, potrivit art.30 din OUG 80/2013 și art.115-116 din legea nr.85/2014; 12) Timbrajul se va 
anexa: - în original la exemplarul cererii pentru dosarul cauzei de la judecătorul sindic; - în copie la exemplarul cererii 
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ce se va comunica administratorului judiciar; 13) Creditorii de tip locatori/finanţatori în sistem leasing vor prezenta 
suplimentar precizări scrise privind regimul avansului achitat de debitor (garanţie, cotă parte din preţul de achiziţie, etc.) 
precum şi eventualele documente privind cererile și ofertele iniţiale, toate facturile emise către debitor și toate dovezile 
privind încasările de la debitor, eventualele documente de reziliere a contractelor de leasing, de preluare sau de predare-
primire a bunurilor, direct ori indirect, potrivit art.106-alin.3 din legea nr.85/2014; 14) 
Codebitorii/garanții/fideiusorii/avaliștii debitorului, cu orice titlu ar fi aceștia, vor putea declara, prin efectele 
subrogației pentru suma plătită și/sau prin exercitarea dreptului de regres anticipat și/sau a altor căi legale, creanțele și 
accesoriile născute prin constituirea/modificarea unor garanții, sub orice formă ar fi acestea, asupra bunurilor sau averii 
patrimoniale proprii, pentru beneficiul debitorului în insolvență și în favoarea unui creditor principal, în limitele creanței 
deținută de acesta din urmă; 15) Titlurile de valoare, nominative, la ordin sau la purtător, respectiv file cec, bilete la 
ordin, cambii, titluri la purtător, certificate de depozit, bonuri de tezaur, etc., care au fost emise/girate/avalizate/predate 
de debitor se vor prezenta în original administratorului judiciar pentru efectuarea mențiunii prevăzute de art.104-alin.3 
din legea nr.85/2014; 16) Valorile mobiliare emise de debitor vor fi suspendate sau retrase de la tranzacționare, în mod 
corespunzător și de drept, potrivit art.81 din legea nr.85/2014; 17) Prin excepţie, notificarea de deschidere a procedurii 
insolvenţei precum și depunerea unor eventuale declaraţii de creanţe intră sub incidenţa prevederilor art.114-alin.1 
coroborat cu art.42-alin.3 şi alin.4 din legea nr.85/2014, doar în cazul în care administratorul judiciar nu a putut face 
aplicarea art.99-101 și/sau art.146-147 din legea nr.85/2014 motivat de faptul că debitorul nu şi-a îndeplinit exact 
obligaţia legală prevăzută la art.74 din legea nr.85/2014, respectiv de a depune la dosarul cauzei toate actele şi 
informaţiile prevăzute de art.67-alin.1 din aceeaşi lege, cu referire expresă la lista completă cu numele şi adresele 
creditorilor precum și lista conturilor și a băncilor; 18) Restricţii şi dispoziţii speciale pentru creditori, instanţe, instituţii, 
autorităţi şi bănci - cele prevăzute de art.75, 76, 79, 102, etc. din legea nr.85/2014 precum și în Ordinul 
Administratorului Judiciar emis potrivit art.86 din legea nr.85/2014; 19) Dosarul nr.10395/99/2017 poate fi consultat la 
arhiva Tribunalului Iași, secția II Civilă-Faliment, mun.Iaşi, str. Elena Doamna nr.1A, jud.Iași, în timpul programului cu 
publicul.  
B. Situația Contractelor - art.77 și art.123÷131 din legea 85/2014 – 20) În vederea creșterii la maximum a valorii averii 
debitorului Pilierul Security SRL, administratorul judiciar Consiliul de Insolvență I.P.U.R.L.: a) Menţine, sub rezerva 
verificării/modificării/transformării/renegocierii/denunţării/ rezilierii/încetării/anulării ulterioare: 1. contractele 
încheiate de debitor, indiferent de locaţie, pentru serviciile și utilităţile prevăzute prin art.77 și art.123÷131 din legea 
nr.85/2014; 2. contractele individuale de muncă și contractul colectiv de muncă pe unitate; 3. toate contractele, 
obligaţiile, actele și/sau faptele de comerţ care NU au produs și care NU produc pagube/daune/prejudicii debitorului și 
care au fost încheiate/ efectuate/asumate de debitor anterior deschiderii procedurii în relaţia cu creditorii, terţii, băncile, 
organele și instituțiile publice, furnizorii, clienții, salariații, profesioniștii şi/sau beneficiarii de bunuri/servicii; b) 
Denunță toate contractele ori clauzele contractuale, obligaţiile, actele și/sau faptele care au produs și/sau produc 
pagube/daune/prejudicii debitorului și care au fost încheiate/efectuate/asumate de debitor anterior deschiderii procedurii 
în relaţia cu creditorii, terţii, băncile, organele și instituțiile publice, furnizorii, clienții, salariații, profesioniștii şi/sau 
beneficiarii de bunuri/servicii.  
C. Convocarea Primei Şedinţe A Adunării Creditorilor – 21) 02.04.2018, orele 14.00, la sediul ales al administratorului 
judiciar din mun.Iași, str. Stihii nr.2A, bloc Stihii, etaj 3, apart.8, județul Iași - în temeiul Încheierii nr.3/2018 din 
16.01.2018 a Tribunalului Iași și/sau al art.47-alin.1 şi art.100-alin.1 lit.e) din legea nr.85/2014 şi al art.41 alin.4-lit.c) 
din O.U.G. nr.86/2006 republicată, Se convoacă prima şedinţă a adunării creditorilor având, potrivit art.48-alin.1 din 
legea nr.85/2014, următoarea Ordine de zi: 1. Alegerea comitetului creditorilor și desemnarea preşedintelui acestui 
comitet; 2. Confirmarea/înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu de instanţă; 3. Stabilirea remunerației 
administratorului judiciar, potrivit art.57 alin.2 din legea nr.85/2014 și criteriilor legale de la art.38 din OUG nr.86/2006 
rep. și actualizată; 4. Alte aspecte necesare derulării procedurii, respectiv: a) prezentarea situației debitorului și 
aprobarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar până la data ținerii ședinței; b) aprobarea introducerii 
acțiunii în anulare și efectuarea altor demersuri legale împotriva actelor și operațiunilor cu caracter fradulos privind 
averea debitorului; c) propunerea și stabilirea unei sume de bani care va fi avansată de către creditori, necesară 
continuării procedurii și/sau acoperirii cheltuielilor procedurale inițiale, inclusiv pentru conservarea bunurilor, potrivit 
art.39 alin.5 din legea nr.85/2014; Reprezentarea și votul la şedinţă se fac potrivit art.48-alin.3÷5 din legea nr.85/2014. 
Scrisoarea pentru votul prin corespondenţă va cuprinde în mod distinct: - acordul/dezacordul/propunerile privind 
conţinutul ordinii de zi; - disponibilitatea de a fi membru şi/sau preşedinte în comitetul creditorilor; - voturile şi/sau 
propunerile ori opiniile pentru fiecare punct al ordinii de zi; Comunicarea votului: Votul prin corespondenţă se va 
exprima și se va comunica direct către administratorul judiciar Consiliul De Insolvență IPURL, până în ziua și la ora 
fixată pentru ținerea ședinței, prin următoarele mijloace: - prin e-mail: consiliuldeinsolventa@gmail.com și/sau 
cinsolventa@gmail.com; - prin serviciile poștale/curierat la sediul ales al administratorului judiciar; Observații: În lipsa 
formulării unei contestații conform legii, neexprimarea votului sau neprezentarea creditorului la ședință echivalează cu 
achiesarea tacită și acordul deplin pentru hotărârile adoptate în cadrul şedinţei adunării creditorilor;  
Contact: 0744-95.04.95 și 0734-20.10.80 – Ţiplea Liviu.  
Data: 17.01.2018 

Administrator judiciar, 
Consiliul De Insolvență I.P.U.R.L.  

prin asociat coordonator Țiplea Liviu 




