
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4384/28.02.2018 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

6 

Județul Bistriţa-Năsăud 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea HIDROCANAL SRL, cod unic de înregistrare: 27875717 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr. 1217/ 28.02.2018 

1. Date privind dosarul: număr dosar: 4636/112/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud. Judecător sindic: 
Marica Florinel Macidon. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Bistriţa, str. Alba Iulia, Nr.1, Cod poştal 420178 Judeţul Bistriţa-Năsăud. Număr de 
telefon: 0263-213528 Programul arhivei/registraturii instanţei: Arhiva: L-V 08:30 – 12:30; Registratura L-V 08:30 – 
12:30. 
3.Debitor: Hidrocanal SRL ("în insolvenţă", în insolvency", en procedure collective") cu sediul social în Bistrița, Bd. 
Independenței, nr. 99 bloc. B, et. 1, spațiul birou 1, jud. Bistrița-Năsăud, având CUI 27875717 și înregistrată la ONRC 
sub nr. J06/6/2011. 
4.Creditor: către toți creditorii Hidrocanal SRL. 
5.Administrator judiciar: CITR Filiala Cluj SPRL, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR sub nr. 
RFO II 0760 având cod de identificare fiscală 33154723, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3, jud. 
Cluj, reprezentata prin Partner Ciprian Boiciuc. 
6.Subscrisa, CITR Filiala Cluj SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat prin Sentința nr. 52/2018 pronunțată 
la data de 13.02.2018 în dosarul nr. 4636/112/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud. notifică: 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului Hidrocanal SRL prin Sentința nr. 52/2018 
pronunțată la data de 13.02.2018 în dosarul nr. 4636/112/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud. 
7.1. Debitorul Hidrocanal SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună documentele 
prevăzute la art. 74 din Legea nr. 85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului Hidrocanal SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 27.03.2018. 
Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare la Tribunalul Bistrița-Năsăud 
în cadrul dosarului nr. 4636/112/2017, un exemplar fiind destinat instanţei, iar cel de-al doilea administratorului 
judiciar, la adresa acestuia menţionată în preambul. 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul 
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite în conformitate cu prevederile legale: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 
10.04.2018. 
Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2). 
Termenul de definitivare a tabelului preliminar este data de 24.04.2018. 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj 6, jud. 
Cluj, la data de 16.04.2018, ora 14:00 având ca ordine de zi : 
1.Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii în vederea administrării şi conservării patrimoniului; 
2.Prezentarea activului şi a pasivului societăţii; 
3.Prezentarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia; 
4.Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 
5.Confirmarea administratorului judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL; 
6.Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar; 
7.Diverse. 
În măsura în care se va considera necesar, se va proceda la completarea ordinii de zi menţionate, urmând a se notificã: 
acest aspect tuturor creditorilor și a se publica în BPI, cu cel puțin 5 zile anterior ţinerii şedinţei. Informaţii suplimentare 
veţi putea obţine de la administratorul judiciar la adresa menţionată mai sus, iar materialele de discutat în cadrul 
adunării creditorilor vor fi publicate cu cel puţin 5 zile înainte pe site-ul administratorului judiciar: www.citr.ro 
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. 
Informatii suplimentare: 
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Bistrița-Năsăud 
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014; 
“(1)Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi 
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. 
(2)La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel 
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
(3)Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor 
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original 
despre prezentarea acestora.” 
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2.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi întocmite în dublu exemplar, acestea urmând a fi 
depuse la Tribunalul Bistrița-Năsăud la dosar nr. 4636/112/2017 împreună cu taxele de timbru, un exemplar fiind 
destinat instanței, iar cel de-al doilea administratorului judiciar. Pe exemplarul administratorului judiciar, care va fi 
trimis la urmatoarea adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3, jud. Cluj, va fi trecuta şi o adresă de e-mail 
pentru corespondenţă. 
3.Conform art. 102, alin. (2) Creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de administratorul 
judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma verificării, fără a fi 
necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se calculează accesorii până la 
data deschiderii procedurii. 
4.În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii, se va depune 
anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data deschiderii 
procedurii. 
5.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014). 
Cu deosebită considerație, 

CITR Filiala Cluj SPRL 
Partner Ciprian Boiciuc 

 
2. Societatea SALIROM GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 10394131 
Dosar 6472/112/2010- 
Debitor SC Salirom Group SRL  

Proces verbal al Adunarii Generale a Creditorilor 
- SC Salirom Group SRL 

Nr. 13/27.02.2018 
1. Date privind dosarul: număr dosar 6472/112 /2010 Tribunal Bistriţa-Năsăud Secţia a II-Civila, Contencios 
administrativ şi fiscal, Judecător sindic: Boţu Mugurel Alin 
2. Creditori: Conform Tabel definitiv consolidat actualizat al creantelor 
3.Debitor: SC Salirom Group SRL: Cod de identificare fiscală: 10394131 sediul social: Bistrita, Str.G-ral Gr.Bălan 
nr.5B, judeţul Bistriţa-Nasăud; 
4. Lichidator judiciar: Oltean Ioan cabinet individual de insolvenţa; in temeiul art.13, 14 şi 15, precum şi ale art.117-118 
din Legea privind procedura insolvenţei, s-a incheiat astăzi, 27.02.2018, ora 1300 la Bistrita, Str.Poienii nr.17, prezentul 
Proces verbal, cu ocazia întrunirii Adunării creditorilor debitorului menţionat mai sus convocata de lichidatorul judiciar 
şi publicata în BPI nr.3428 din 16.02.2018, avand ca  
Ordinea de zi: 
1.Supunerea la vot a Raportului cu privire la propunerea de vânzare a bunurilor debitoarei, inclusiv a vânzării prin 
negociere directă a imobilului « Casă curte şi grădină ». 
2.Supunerea spre aprobare a Regulamentului de vânzare la licitație a imobilului « Casă curte şi grădină ». 
Până la ora convocată (ora 13,00), s-au primit înscrisuri constând: VOT PRIN ORESPONDENȚA anexat prezentului 
Proces verbal, din partea: Tonescu Finance SRL prin inscris nr.60356/27.02.2018, Primăria municipiului Bistrița ( 
înscris nr.12319/15.02.2018 ( Anexa 2) şi AJFP B-N prin înscris nr.16946/26.02.2018 (Anexa 3) . 
Conform cuantumului de creanțe înscrise în TDC actualizat, a celor 3 creditori votanți situația se prezintă astfel: 

Nr. Denumire creditor Creanta Categorie Cota % 
crt.  in T.D.C creanta din total 
1. Tonescu Finance SRL 560095 garantata 32,91% 
2. Primaria municipiului Bistrita 138901 bugetara 8,16% 
3. A.J.F.P.Bistrita-Nasaud 730 870 bugetara 42,94% 
 TOTAL CREANTE participante la vot 1429866  84% 

Total creante creditori votanti în cuantum de 1 429 866 lei, reprezentand o cota de 84 % din total creante inscrise în 
Tabel definitiv consolidat actualizat. 
Cvorum: Lichidatorul judiciar constata ca Adunarea creditorilor este legal intrunita, fiind indeplinite cerintele de la art. 
15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolventei, respectiv: şedinţele adunării creditorilor vor avea loc în 
prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor asupra averii debitorului, iar 
deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente, 
motiv pentru care se trece la analiza celor 3 inscrisuri mentionate mai sus . 
CONSTATARI : 
Din verificarea inscrisurilor primite de la cei 3 creditori care și-au exprimat poziția în scris, au rezultat următoarele: 
1.Tonescu Finance SRL-creditor cu creanță garantată asupra imobilului în cauză, reprezentând o cotă de 39,2 % din 
creanțe participante la vot, prin înscrisul transmis (Anexa 1), aprobă Raportul privind propunerea de valorificare a a 
imobilului în forma propusă de lichidatorul judiciar, inclusiv de aprobare a Regulamentului de vânzare la licitație a 
imobilului. 
2.Primăria municipiului Bistrița, reprezentând o cotă de 9,7 % din creanțe participante la vot, prin înscrisul transmis 
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