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TVA pentru întreaga procedură de insolvență, și a unui onorariu de succes în cuantum de 5% la care se adaugă TVA din 
sumele distribuite creditorilor, 
aprobarea ca atribuțiile Comitetului Creditorilor debitoarei Ict-Nordic Group SRL să fie preluate de Adunarea Generală 
a Creditorilor, avându-se în vedere că sunt doar doi creditori înscriși la masa credală. 
Administratorul judiciar Proleader Insolv IPURL constată că din cei 2 (doi) creditori înscriși la masa credală a votat și a 
aprobat ordinea de zi respectiv a confirmat numirea ca administrator judiciar a Proleader Insolv IPURL cu un onorariu 
de 1.000 lei/lunar, creditoarea AJFP Suceava care deține 22,29 % din totalul masei credale, iar creditoarea SC Vinuri 
Autohtone SRL-societate în faliment prin lichidator judiciar Casa de Insolvență B&F SPRL care deține 77,71 % din 
totalul masei credale, nu a confirmat administratorul judiciar Proleader Insolv IPURL și a solicitat numirea unui alt 
administrator judiciar, fără a se respecta prevederile din Legea nr. 85/2014. 
Hotărârile Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Ict-Nordic Group SRL luate în ședința din data de 
23.03.2018, conform art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 sunt următoarele: 
Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Ict-Nordic Group SRL, nu aprobă primul punct de pe ordinea de zi cu 
privire la confirmarea administratorului judiciar provizoriu Proleader Insolv IPURL, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Ict-Nordic Group SRL, nu aprobă punctul doi de pe ordinea de zi cu 
privire la stabilirea onorariului administratorului judiciar Proleader Insolv IPURL, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Ict-Nordic Group SRL aprobă punctul trei de pe ordinea de zi cu privire 
la preluarea atribuțiilor Comitetului Creditorilor debitoarei Ict-Nordic Group SRL de către Adunarea Generală a 
Creditorilor. Hotărârile Adunării Generale a Creditorilor pot fi contestate, în temeiul prevederilor art. 48, alin. (7) și (8) 
din Legea nr. 85/2014, în termen de 5 (cinci) zile de la data publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
procesului verbal al adunării creditorilor. 

Administrator judiciar, Proleader Insolv IPURL 
Practician în insolvență, ec. Șerban Mihaiela-Gabriela 

 
Județul Teleorman 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TEL DRUM SA, cod unic de înregistrare: 2695680 
România, Tribunalul Teleorman - Secţia Civilă  
Alexandria, str. Independenţei, nr. 22, judeţ Teleorman  
Dosar nr. 116/87/2018 

 Comunicare încheiere din data de 14.03.2018 – majorare termene 
 emisă la: ziua 14, luna 03, anul 2018 

Către, 
Participanţii la procedura insolvenţei 
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 14.03.2018 – majorare termene, pronunţată în dosarul nr. 
116/87/2018, de Tribunalul Teleorman, privind pe cu debitoarea Tel Drum SA, cu sediul în Alexandria, str. Libertăţii – 
prelungire, nr. 458 bis, judeţul Teleorman, cod unic de înregistrare: 2695680; număr de ordine în Registrul Comerţului 
J34/211/1998 - pentru procedura insolvenţei.  

Lista anexă 
Dosar nr. 116/87/2018 
Stadiu procesual: fond 
deschiderea procedurii la cererea debitorului - cerere majorare termene 
Termen de judecată: 14.03.2018 
C4 Fond NCPC, ora 08:30 
Debitor 
1. Tel Drum SA Alexandria J34/211/1998 CUI 2695680 - Alexandria, Str Libertăţii, nr. 458 Bis, Judeţ Teleorman 
2. Idem prin administrator judiciar C.I.T.R. Filiala Ilfov S.P.R.L. din Bucureşti, sector 2, str. Gara Herăstrău, Green 
Court, nr. 4, et. 3 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
Romania, Tribunalul Teleorman Secţia Civilă 
Dosar nr. 116/87/2018 

Încheiere 
Şedinţa publică din 14 martie 2018 

Tribunalul compus din : 
Judecător sindic - Dobrin Mariana Nuţi  

Grefier - Olteanu Simona 
Pe rol, soluţionarea cererii de majorare a termenelor prevăzute de art. 97 şi art. 101 din Legea nr. 85/2014, stabilite prin 
Încheierea civilă pronunţată în data de 29.01.2018, în dosarul nr. 116/87/2018, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, 
formulată de CITR Filiala Ilfov SPRL cu sediul în Corbeanca, str. Viitorului, nr.32 E, judeţul Ilfov, cu sediul procesual 
de comunicare al actelor ales în Green Court, str. Gara Herăstrău, nr.4, et.3, sector 2, Bucureşti, desemnată în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei Tel Drum SA, cu sediul situat în mun. Alexandria, str. Libertăţii – prelungire, nr.458 
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bis, judeţul Teleorman număr de înregistrare în registrului comerţului J34/211/1998, cod unic de înregistrare 2695680. 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică a lipsit administratorul judiciar. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a 
făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: Judecătorul sindic, conform art. 131 Cod procedură civilă 
raportat la art. 97 şi 101 din Legea nr. 85/2014 constată că este legal învestit şi rămâne în pronunţare asupra cererii 
formulată de administratorul judiciar, privind majorarea termenelor prevăzute de art. 97 alin.1 şi art. 101 alin.1 din 
Legea nr. 85/2014.  

Judecătorul sindic, 
Deliberând, reţine următoarele:  
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 116/87/2018 din data de 06.03.2018, administratorul judiciar al 
debitoarei Tel Drum SA, a formulat cerere prin care a solicitat majorarea termenelor prevăzute de art. 97 şi art. 101 din 
Legea nr. 85/2014, stabilite prin sentinţa de deschidere a procedurii. În motivarea cererii, administratorul judiciar a 
arătat, în esenţă, că prelungirea termenelor se impune având în vedere complexitatea ridicată a cauzei constatată din 
primele informaţii şi documente primite de la societatea debitoare în condiţiile art.67 din Legea nr.85/2014. A 
menţionat că urmare a deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei prin încheierea din data de 29.01.2018, termenul 
pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu 
menţionarea persoanelor care le-ar fi imputabilă s-a împlinit la data de 12.03.2018, termen ce se impune a fi prelungit 
faţă de volumul mare de informaţii pus la dispoziţie precum şi complexitatea raporturilor juridice care caracterizează 
domeniul de activitate al societăţii debitoare. În ce priveşte solicitarea privind majorarea termenului pentru finalizarea 
inventarierii bunurilor din averea debitoarei, consideră că se impune prelungirea termenului pentru efectuarea cu 
acurateţe a unei inventarieri a activelor din patrimoniul societăţii debitoare. În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 97 
alin. 1 teza finală şi art. 101 alin. 1 teze finală din Legea nr. 85/2014.Judecătorul sindic, analizând cererea formulată, 
reţine următoarele: Prin Încheierea din data de 29.01.2018 pronunţată în dosarul nr.116/87/2018 a fost dispusă 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei Tel Drum SA, s-au stabilit termenele prevăzute de 
art. 100 din Legea nr. 85/2014 şi s-a fixat data şedinţei creditorilor la 06.04.2018, la sediul debitoarei cu convocarea 
creditorilor. Totodată, administratorul judiciar are obligaţia să întocmească raport de activitate amănunţit, raportul 
asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă, conform art. 97 din Legea nr. 85/2014 şi să efectueze inventarierea bunurilor debitoarei în baza art. 101 din 
Legea nr. 85/2014. Tribunalul apreciază că este întemeiată cererea formulată de administratorul judiciar având în vedere 
volumul mare de informaţii pus la dispoziţie precum şi complexitatea raporturilor juridice care caracterizează domeniul 
de activitate al societăţii debitoare astfel că, fiind îndeplinite condiţiile art. art. 97 alin. 1 şi art. 101 alin.1 din Legea nr. 
85/2014, va dispune majorarea termenelor stabilite iniţial ( 12.03.2018 şi 02.04.2018 ) până la datele de 23.04.2018 ( 
pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei) şi 
04.06.2018 ( pentru inventarierea patrimoniului societăţii debitoare).  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea de majorare a termenelor prevăzute de art. 97 alin.1 şi art. 101 alin.1 din Legea nr. 85/2014 formulată de 
administratorul judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL. cu sediul în Corbeanca, str. Viitorului, nr.32 E, judeţul Ilfov şi sediul 
procesual de comunicare al actelor ales în Green Court, str. Gara Herăstrău, nr.4, et.3, sector 2, Bucureşti, Majorează 
până la data de 23.04.2018 termenul de depunere a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
insolvenţei debitoarei cu menţionarea persoanelor care le-ar fi imputabilă. Majorează până la data de 04.06.2018 
termenul de inventariere a bunurilor debitoarei. Cu apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Teleorman. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.03.2018.  
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
Dobrin Mariana Nuti                                                                                                                                    Olteanu Simona  
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