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Creditor Creanţă admisă 
% din total 

creanţe 
% din Grupă 

% din total 

creanţe prezente 

Servchim SRL 545.396,00 23,50 84,23 23,57 

Total creanţe chirografare prezente 640.655,26 27,58 98,94 27,66 

Total creanţe chirografare 647.513,19 27,88 100,00 27,66 

Braşoveanu Eugenia 60.700,00 2,62 100,00 2,63 

Total creanţe subordonate prezente 60.700,00 2,62 100,00 2,63 

Total prezenţă 2.314.905,82 99,70 99,70 100,00 

Total tabel definitiv 2.321.763,75  100,00   

Au fost patru categorii distincte, care au votat separat, conform prevederilor art.138 alin.3 din Legea 85/2014 privind 

procedura insolvenţei: 

"a. creanţe care beneficiază de drepturi de preferinţă, 

c. creanţe bugetare 

e. celelalte creanţe chirografare 

alin.5. creanţe subordonate. Art.138, alin 5 prevede:" Creditorii care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlati sau 

se afla sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub conditia ca programul de plati 

sa nu le ofere nicio suma sau sa le ofere mai putin decat ar primi în cazul falimentului şi ca orice astfel de plati sa le fie 

acordate potrivit ordinii de prioritate a creantelor subordonate prevazute la art. 161 pct. 10 lit."La acest capitol, 

administratorul special nu a prevăzut plăţi către Braşoveanu Eugenia. Pe cale de consecinţă, a avut dreptul să voteze şi 

această categorie. 

Reiese din calcul că la această adunare a creditorilor s-au prezentat sau au transmis înscrisuri creditorii deţinând un 

procent de : 

-100,00% din valoarea totală a creanţelor care beneficiază de drepturi de preferinţă(art.138, alin.3, pct.a), 

-100,00 % din valoarea totală a creanţelor bugetare(art.138, alin.3, pct.c) 

-98,94 % din valoarea totală a creanţelor chirografare(art.138, alin.3, pct.e) 

-100,00% din valoarea totală a creanţelor subordonate (art.138, alin.5).  

Art.139, alin1, lit.C, din Legea 85/2014 prevede :" în cazul în care sunt doua sau patru categorii, planul se considera 

acceptat în cazul în care daca este votat de cel putin jumatate din numarul de categorii, cu conditia ca una dintre 

categoriile defavorizate sa accepte planul şi ca cel putin 30% din totalul valoric al masei credale sa accepte planul."  

Conform prevederilor art. 138, alin (4) „ Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca în categoria 

respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantelor din acea categorie." 

Menţionăm că planul de reorganizare propus de administratorul special prevede plata integrală a tuturor datoriilor 

debitoarei, cu excepţia creanţelor subordonate unde nu este prevăzută nici o plata de creanţă. 

Ţinând seama de votul exprimat de creditori, hotărârea adunării creditorilor Diagina SRL a fost următoarea:  

"Având în vedere faptul că la această adunare a creditorilor toate categoriile de creanţe au acceptat planul de 

reorganizare cu o majoritate absoluta din valoarea creantelor din acea categorie, categoria de creanţă subordonată 

defavorizată a acceptat planul de reorganizare şi 99,70% din totalul valoric al masei credale a acceptat planul prin 

raportare la prevederile art. 139, alin.1, lit.C din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, administratorul 

judiciar constată că adunarea creditorilor votează planul de reorganizare şi, deci, este acceptat planul de reorganizare 

depus de administratorul special Braşoveanu Eugenia pentru Diagina SRL".  

Procesul verbal a fost întocmit şi depus în original la dosarul debitoarei conform adresă nr. 164/01.03.2018 şi notificat 

la BPI sub nr.165/01.03.2018 şi dovadă de publicare nr.65871/06.03.2018. 

Având în vedere cele precizate mai sus, solicităm confirmarea planului de reorganizare propus de administratorul 

special pentru societatea Diagina SRL, pe o perioadă de 3 ani şi aprobat de către Adunarea Creditorilor conform 

Procesului verbal al Adunarii Creditorilor din data 01.03.2018.  

MNG Insolvenţă IPURL, prin asociat Georgescu Maria 

 

Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea ASESOFT INTERNATIONAL SA, cod unic de înregistrare: 13990040 

România, Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 

Ploieşti Piaţa Victoriei nr.10 

Dosar nr.6133/105/2014 

Comunicare sentinţa nr.173/02.03.2018 

 emisă la: 13.03.2018  

Conform listei anexe 

Se comunică, alăturat, copie SENTINŢA NR. 173/02.03.2018, pronunţată în dosarul nr. 6133/105/2014 de Tribunalul 

Prahova, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, privind debitorul SC ASESOFT INTERNATIONAL SA cu 

sediul în Mun. Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 10, jud. Prahova, număr înregistrare registrul comerţului J29/574/2001, 

având CUI 13990040.  

Lista cu destinatarii comunicării 

Debitoare SC ASESOFT INTERNATIONAL SA cu sediul în Mun. Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 10, jud. Prahova, 

Administrator
Highlight
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număr înregistrare registrul comerţului J29/574/2001, având CUI 13990040.  

lichidatorul judiciar CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Clădirea A, 

et.3, sector 2. 

O R C Prahova, str. Vornicei, nr. 4, jud. Prahova 

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

 Irimia Maria 

* 

România, Tribunalul Prahova, Secția A II-A Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal 

Dosar nr. 6133/105/2014 

Sentinţa nr. 173 

Şedinţa publică de la 02 martie 2018  

Completul constituit din: 

Judecător-sindic- Ştefuc Liliana 

Grefier- Irimia Maria 

Pe rol fiind derularea procedurii insolvenţei debitoarei SC ASESOFT INTERNAŢIONAL SA, cu sediul în Mun. 

Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 10, jud. Prahova, număr înregistrare registrul comerţului J29/574/2001, având CUI 

13990040, prin administrator judiciar CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău 

nr.4, Clădirea A, et.3, sector 2, în contradictoriu cu creditorii TRANSAS MARINE INTERNAŢIONAL AB, 

reprezentată prin, Muşat & Asociaţii, S.P.A.R.L, cu sediul în Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr.43, sector 1, s.a..  

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc la termenul de judecată din data de 22.02.2018, fiind consemnate în 

încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când tribunalul având nevoie de timp pentru 

deliberări a amânat pronunţarea la data de 02.03.2018, când a pronunţat următoarea hotărâre:  

Judecătorul-sindic, 
Constatând că în cadrul procedurii insolvenţei deschisă împotriva debitorului SC ASESOFT INTERNAŢIONAL SA 

prin sentinţa nr.976 din data de 03.11.2015 

 a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în falimentul, 

potrivit art. 92 alin.5 sau art.97 alin.5 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă 

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii falimentului, potrivit: 

 art. 145 lit. A 

ca unică soluţie pentru satisfacerea creanţelor creditorilor. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 

Admite cererea administratorului judiciar CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara 

Herăstrău nr.4, Clădirea A, et.3, sector 2. 

În temeiul art. 145 lit.A rap. la art.146 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 

Dispune intrarea în procedura generală a falimentului a debitorului SC ASESOFT INTERNATIONAL SA cu sediul în 

Mun. Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 10, jud. Prahova, număr înregistrare registrul comerţului J29/574/2001, având CUI 

13990040.  

În temeiul art.145 alin 2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Bucureşti SPRL, care va îndeplini atribuţiile 

prevăzute de art.64 din lege,cu o retribuţie de 1.500 lei 

În temeiul art.145 alin.2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 

Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii, în 

vederea întocmirii tabelului suplimentar la 17.04.2018. 

Fixează termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora la 16.05.2018.  

Fixează termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor la tabelul suplimentar, la 7 zile de la publicarea în BPI a 

tabelului suplimentar. 

Fixează termenul de soluţionare a contestaţiilor şi de întocmire a tabelului definitiv consolidat la 14.06.2018.  

În temeiul art. 146 alin1 şi 2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe 

lângă tribunalul Prahova, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

În temeiul art.151 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 

Fixează termen la 23.05.2018, ora 9,00.  

Executorie. 

Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Prahova.  

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 02.03.2018. 

Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  

Ştefuc Liliana                                                                                                                                                     Irimia Maria 

 

 




