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Nr. 
Crt. 

Denumire 
creditor 

Adresa Creanţă 
depusă  

Creanţă 
admisă 

(lei) 
Titlu de creanță Temei  

30. Tritech Group 
SRL  

Constanța, 
Str.Poporului 
nr.27, corp C1 

1.596,69 
200 

1.596,67 
200 

Facturi fiscale 
Taxă timbru 

chirografară art.161 
pct.8 
Respinge creanța în 
valoare de 2.118,86 lei 
achitată la scadentă, la 
data de 07.03.2018;  
Respinge creanța în 
valoare de 19.088,23 ca 
fiind născută ulterior 
scadentă 11.346,73 
deschiderii procedurii, 
din care achitată la lei, 
iar 7.741,50 lei 
nescadentă.  
 

31. Urum Daniel Constanța, Jud. 
Constanța 

419.324,93 
200 

419.324,93 
200 

Contracte de 
cesiune 
Taxă timbru 

chirografară art.161 
 pct.8 
 

32. Vita Bio Star SRL  Constanța, 
Bld.I.C.Brătian
u, Jud. 
Constanța 

250 250 Facturi fiscale 
 
 
 

 
chirografară art.161 
pct.8 
 

TOMIS I.P.U.R.L., 
Administrator judiciar 

 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DELAMORE CORPORATE TRADING SRL (FOSTA SANTILIANA EXIM SRL), cod unic de 
înregistrare: 8737432 
România  
Tribunalul Ilfov 
Secţia civilă  
Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov 
Dosar nr. 454/93/2018 
Termen: 06.06.2018, F8, ora 11.00 

Citaţie 
emisă la: ziua 27 luna 03 anul 2018. 

1.DEBITOR  
SC DELAMORE CORPORATE TRADING SRL 
VOLUNTARI, BD. PIPERA, nr. 131, ap. 6, jud.Ilfov 
PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PODOREANU INSOLV IPURL  
CUI: 8737432 
2.TOŢI CREDITORII DEBITOAREI 
Sunt chemaţi la aceasta instanţă, Sala 4, completul F8, în ziua 06.06.2018, ora 11.00, în calitate de creditor-debitor, 
pentru …Legea 85/2006 – procedura insolvenţei  
 (obiect cauză) 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România  
Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă  
Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov 
Dosar nr. 454/93/2018 

Comunicare 
Încheiere 

emisă la: ziua 27 luna 03 anul 2018 
Către, 
1.DEBITOR 
SC DELAMORE CORPORATE TRADING SRL 
VOLUNTARI, BD. PIPERA, nr. 131, ap. 6, jud.Ilfov 

Administrator
Highlight
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PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PODOREANU INSOLV IPURL  
CUI: 8737432 
2.TOŢI CREDITORII DEBITOAREI 
 Se comunică, alăturat ÎNCHEIEREA CIVILĂ din data de 09.03.2018, pronunţată în Dosar nr. 454/93/2018 de 
Tribunalul ILFOV, Secţia CIVILĂ, privind DEBITOAREA: 
SC DELAMORE CORPORATE TRADING SRL 
VOLUNTARI, BD. PIPERA, nr. 131, ap. 6, jud.Ilfov 
PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PODOREANU INSOLV IPURL  
CUI: 8737432 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România 
Dosar nr. 454/93/2018 
Tribunalul Ilfov 
Secţia Civilă 

Încheiere  
Şedinţa din cameră de consiliu din 07 Martie 2018 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte- judecător sindic - Erich-Emilian Măstacan 

Grefier - David Şerban Gheorghe 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor GERMAN FELT OIL SRL, creditor RT AGRO INDUSTRIES 
SRL, creditor PIRAEUS BANK România SA, creditor AGORA CAPITAL SRL, creditor UNICOM HOLDING SA, şi 
pe debitor SC DELAMORE CORPORATE TRADING SRL, având ca obiect procedura insolvenţei. 
La apelul nominal în cameră de consiliu au răspuns debitoarea, prin avocat, care depune delegaţie la dosar, creditoarea 
German Felt Oil SRL, prin avocat, cu delegaţie la dosar, creditoarea Piraeus Bank, prin consilier juridic, cu delegaţie la 
dosar, creditoarea Agora Capital SRL, prin consilier juridic, care depune delegaţie la dosar şi creditoarea Unicom 
Holding prin consilier juridic cu delegaţie la dosar. 
Procedura este legală.  
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că debitoarea a depus înscrisuri şi au depus cerere 
de deschidere a procedurii creditorii GERMAN FELT OIL SRL, RT AGRO INDUSTRIES SRL, PIRAEUS BANK 
România SA, AGORA CAPITAL SRL, UNICOM HOLDING SA, după care. 
Instanţa dispune apelarea dosarului 3062/93/2017 din lista de şedinţă publică, având în vedere că cauza priveşte o cerere 
de deschidere a procedurii împotriva aceluiaşi debitor. 
La apelul nominal în şedinţă publică au răspuns debitoarea, prin avocat, cu delegaţie la dosar. 
Procedura este legală. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că creditoarea Banca Comercială Intesa a depus 
precizări, după care. 
Debitoarea, prin avocat, depune o contestaţie privind cererea de deschidere a creditoarei banca Comercială Intesa, 
indicând că nu s-a calculat corect creanţa. 
Instanţa indică că acum se discută cererea de deschidere formulată de debitoarea, în caz de admitere având deschisă 
calea contestaţilor la creanţe. 
Debitoarea, prin avocat, solicită admiterea cererii, deschiderea procedurii generale a insolvenţei, indicând că debitoarea 
are intenţia de a intra în reorganizare. 
Creditoarea Unicom, solicită admiterea cererii de deschidere a debitorului, solicitând desemnarea practicianului de 
insolvenţă propus de creditori. 
Creditoarea Piraeus bank indică că e de acord cu cererea de deschidere a insolvenţei formulată de debitoare, indicând că 
starea de insolvenţă este vădită. Solicită să nu se desemneze practicianul solicitat de debitoare şi de creditorii Agora 
Capital SRL şi German Felt Oil SRl, având în vedere că aceştia formează un grup de interese, având în vedere că Agora 
Capital e acţionar majoritar atât la debitoare cât şi la creditoarea German Felt Oil SRL. E necesar un practician care să 
asigura o procedură transparentă şi care să aibă resursele necesare unui asemenea dosar. 
Creditoarea German Felt Oil SRL, solicită admiterea cererea debitoarea aşa cum a fost formulată şi să fie numit 
administratorul judiciar ales şi de creditoare, Podoreanu Insolv. Indică că bancile au toate garanţii constituite şi ar dori 
falimentul societăţii. În temeiul art.70 îşi exprimă sprijinul pentru reorganizarea debitoarei.  
Creditoarea Agora Capital SRL, solicită admiterea cererea debitoarea aşa cum a fost formulată şi să fie numit ca 
administrator judiciar practicianul Podoreanu Insolv. 
Creditoarea Unicom, indică că toate părţile sunt de acord cu deschiderea procedurii, problema este desemnarea unui 
practician în insolvenţă care să a sigura o desfăşurare corectă şi transparentă a procedurii, cel puţin în primă fază când 
se întocmesc raportul de cauze şi tabelul preliminar. 
Instanţa dispune ataşarea dosarului 3062/93/2017 la dosarul 454/93/2018 şi rămâne în pronunţare asupra cererii 
debitoarei. 

Tribunalul, 
Având nevoie de timp pentru a delibera, va amâna pronunţarea pentru data de 09.03.2018. 
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Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Amână pronunţarea pentru data de 09 03 2018.  
Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.03.2018. 
Președinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Erich-Emilian Măstacan                   David Şerban Gheorghe 

* 
Cod ECLI 
România 
Dosar nr. 454/93/2018 
Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă 

Încheiere  
Şedinţa publică din 09 Martie 2018 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte- judecător sindic - Erich-Emilian Măstacan 

Grefier - David Şerban Gheorghe 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor GERMAN FELT OIL SRL, creditor RT AGRO INDUSTRIES 
SRL, creditor PIRAEUS BANK România SA, creditor AGORA CAPITAL SRL, creditor UNICOM HOLDING SA, şi 
pe debitor SC DELAMORE CORPORATE TRADING SRL, având ca obiect procedura insolvenţei. 
Dezbaterile au avut loc în şedinţa din cameră de consiliu de la data de 07.3.2018, fiind consemnate în încheierea de 
şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi când instanţa a amânat pronunţarea pentru 
data de 09.03.2018 când a hotărât următoarele. 

Tribunalul, 
Prin cererea depusă la data de 27.02.2018, debitoarea SC Delamore Corporate Trading SRL a solicitat deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului de insolvenţă 
Podoreanu Insolv IPURL. 
Debitoarea şi-a exprimat intenţia de a formula un plan de reorganizare. 
În motivare a indicat că condiţiile economice existente, politica fiscală şi lipsa de potenţiali clienţi au dus la 
falimentarea societăţii. 
În drept a invocat prevederile art.65 şi următoarele din Legea 85/2014. 
În probatoriu a depus înscrisuri. 
Prin cererea depusă la Tribunalul Ilfov la data de 03.10.2017 şi înregistrată în dosarul 3062/93/2017, creditoarea Banca 
Comercială Intesa Romania SA a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Delamore 
Corporate Trading SRL şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Georgescu 
Danailă şi Asociaţii SPRL, pentru o creanţă neachitată în cuantum de 2.517.300,79 RON izvorâtă din contractele de 
credit nr.143/13.11.2013 şi 144/13.11.2013. 
În drept a invocat prevederile art.45 alin.1 lit.d, art.65, art.70 şi următoarele din Legea 85/2014. 
În probatoriu a depus înscrisuri. 
La termenul din 07.03.2018, debitoarea SC Delamore Corporate Trading SRL a depus ă întâmpinare împotriva 
creditoarei Banca Comercială Intesa Romania SA prin care a indicat că 
I)Creditoarea a calculat greşit cuantumul creanţei neplătite, 
II)Creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă. 
La termenul de la 07.03.2018, instanţa a dispus ataşarea dosarului 3062/93/2017 la dosarul 454/93/2018. 
Prin cererea depusă la Tribunalul Ilfov la data de 01.03.2018, creditoarea German Felt Oil SRL a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Delamore Corporate Trading SRL şi desemnarea în calitate de 
administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Podoreanu Insolv IPURL pentru o creanţă neachitată în cuantum de 
2.762.516,56 RON. 
În drept a invocat prevederile art.65 alin.1 şi art.70 din Legea 85/2014. 
În probatoriu a depus înscrisuri. 
Prin cererea depusă la Tribunalul Ilfov la data de 05.03.2018 creditoarea Piraeus Bank Romania SA a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Delamore Corporate Trading SRL şi desemnarea în calitate 
de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Expert Insolvenţă SPRL – Filiala Bucureşti, pentru o creanţă 
neachitată în cuantum de 2.654.837,72 RON. 
În drept a invocat prevederile art.5, art.45 şi art.70 din Legea 85/2014. 
În probatoriu a depus înscrisuri. 
Prin cererea depusă la Tribunalul Ilfov la data de 05.03.2018 creditoarea RT Agro Industries SRL a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Delamore Corporate Trading SRL şi desemnarea în calitate de 
administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Podoreanu Insolv IPURL, pentru o creanţă neachitată în cuantum de 
277.125,34 RON. 
În drept a invocat prevederile art.65 alin.1 şi art.70 din Legea 85/2014. 
În probatoriu a depus înscrisuri. 
Prin cererea depusă la Tribunalul Ilfov la data de 06.03.2018 creditoarea Agora Capital SRL a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Delamore Corporate Trading SRL şi desemnarea în calitate de 
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administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Podoreanu Insolv IPURL, pentru o creanţă neachitată în cuantum de 
4.450.000 RON. 
În drept a invocat prevederile art.65 alin.1 şi art.70 din Legea 85/2014. 
În probatoriu a depus înscrisuri. 
Prin cererea depusă la Tribunalul Ilfov la data de 07.03.2018 creditoarea SC Unicom Holding SA a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Delamore Corporate Trading SRL, şi desemnarea în calitate de 
administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Expert Insolvenţă SPRL –Filiala Bucureşti, pentru o creanţă 
neachitată în cuantum de 527.080,90 RON. 
În drept a invocat prevederile art.57 şi art.70 din Legea 85/2014. 
În probatoriu a depus înscrisuri. 
Prin cererea depusă la Tribunalul Ilfov la data de 08.03.2018 creditoarea Santiliana Holding SRAL a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Delamore Corporate Trading SRL, şi desemnarea în calitate 
de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Expert Insolvenţă SPRL –Filiala Bucureşti, pentru o creanţă 
neachitată în cuantum de 4.482,850 RON. 
În drept a invocat prevederile art.57 şi art.70 din Legea 85/2014. 
În probatoriu a depus înscrisuri. 
Analizând actele şi lucrările dosarului prezenta instanţă reţine următoarele: 
În conformitate cu dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus 
dispoziţiilor Legii nr. 85/2014, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. La cererea adresată 
tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii 
insolvenţei. 
În conformitate cu art. 5 pct. 29 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, astfel:  
a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de 
creditor; prezumţia este relativă;  
b) 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 se reţine că potrivit art. 5 pct. 72 din acelaşi act normativ, valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al 
creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag 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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă 
natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. 
Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte, astfel cum se prevede la art. 67 alin. 1: 
a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna 
precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;  
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează 
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;  
c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, 
scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;  
d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive;  
e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;  
f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile 
în nume colectiv şi cele în comandită;  
g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform 
unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;  
h) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;  
i) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul 
societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul 
profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de 
prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;  
j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau 
administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de 
fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de 
prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;  
k) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente 
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financiare emise;  
l) o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora;  
m) dovada codului unic de înregistrare;  
n) dovada notificării organului fiscal competent.  
Conform alin. 2, documentele prevăzute la alin. 1 se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai 
târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. 1 lit. a)-
g), k), l), m) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 38 alin. 2 lit. c) 
şi d), precum şi a cazului în care cererea de deschidere a procedurii este formulată de lichidatorul numit în procedura de 
lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nedepunerea 
documentelor prevăzute la lit. h), i) şi j) este sancţionată cu decăderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare.  
În cauză, judecătorul sindic reţine că societatea debitoare a depus documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. 
Totodată societatea debitoare se află în stare de insolvenţă în condiţiile în care fondurile băneşti nu sunt suficiente 
pentru plata datoriilor certe, lichide, exigibile şi scadente de mai mult de 60 zile, a căror cuantum depăşeşte suma de 
40.000 lei aşa cum rezultă din contul de profit şi pierderi pe şi din balanţa de verificare pentru luna ianuarie a anului 
2018. 
Întrucât într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive debitoarea nu a mai fost supusă procedurii 
insolvenţei (conform declaraţiei depuse), reţinând intenţia de deschidere a procedurii generale a insolvenţei şi descrierea 
modalităţilor pe care le are în vedere aceasta pentru reorganizarea activităţii, instanţa va admite cererea şi în temeiul art. 
71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, se va deschide 
procedura generală. 
Urmează a se pune în vedere debitorului faptul că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, 
la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va 
depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 
85/2014. 
Se vor fixa următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de 
deschidere a procedurii - 15 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va 
depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 20 aprilie 2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi 
publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe –10 mai 2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 2 
iunie 2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 15 mai 2018.  
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 lit. d se va desemna administrator judiciar provizoriu PODOREANU 
INSOLV IPURL, din înscrisurile prezentate neputându-se reţine vreo incompatibilitate, practician de insolvenţă care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3000 
lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, se va dispune ca administratorul judiciar să 
trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art.100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva 
debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului 
şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţilor şi fundaţiilor în 
care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul 
declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor 
art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Se va pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri 
inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, 
raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut 
la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, se va dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate 
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a 
atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un 
cont special de depozit bancar. Se va pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 
31/1990, republicată îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor 
permanenţi ai săi. Se va une în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 
alin. 1 din Legea nr. 85/2014.  
Urmează ca în baza art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 să se dispună conexarea cererii creditorului Banca Comercială 
Intesa San Paolo ce formează obiectul dosarului nr. 3062/93/2017 la prezentul dosar şi a se califică ca fiind declaraţie 
de creanţă cererea acestui creditor şi a se dispune ca aceasta să fie analizată de administratorul judiciar. 
În baza art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 se vor califica ca fiind declaraţii de creanţă cererile creditorilor GERMAN 
FELT OIL SRL, RT AGRO INDUSTRIES SRL, PIRAEUS BANK România SA, AGORA CAPITAL SRL, UNICOM 
HOLDING SA şi SANTILIANA HOLDING SRL depuse în prezentul dosar şi se va dispune analizarea lor de către 
administratorul judiciar. 
Se va fixa termen de control în şedinţă publică pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 6 iunie 2018.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitorului SC DELAMORE CORPORATE TRADING SRL (cu sediul în VOLUNTARI, BD. 
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PIPERA, nr. 131, ap. 6, judeţ Ilfov, CUI: 8737432) şi deschide procedura generală de insolvenţă împotriva acestuia.  
Pune în vedere debitorului faptul că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul 
cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune 
actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.  
Fixează următoarele termene limită:  
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 15 zile de la 
primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării 
termenului de depunere a acestora; 
 b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 20 aprilie 2018;  
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe –10 mai 2018;  
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 2 iunie 2018;  
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 15 mai 2018.  
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe PODOREANU INSOLV IPURL care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3000 lei din averea 
debitorului.  
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile 
art. 99 alin. 3 şi art.100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor 
menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului 
comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care debitorul este 
înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul 
comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 
85/2014.  
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea 
bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 
art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi 
lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune 
deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar.  
Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere 
administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor 
privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului 
judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
În baza art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 conexează cererea creditorului Banca Comercială Intesa San Paolo ce 
formează obiectul dosarului nr. 3062/93/2017 la prezentul dosar şi califică ca fiind declaraţie de creanţă cererea 
creditorului şi dispune ca aceasta să fie analizată de administratorul judiciar. 
În baza art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 cererile creditorilor GERMAN FELT OIL SRL, RT AGRO INDUSTRIES 
SRL, PIRAEUS BANK România SA, AGORA CAPITAL SRL, UNICOM HOLDING SA şi SANTILIANA 
HOLDING SRL depuse în prezentul dosar se califică ca fiind declaraţii de creanţă şi dispune analizarea lor de către 
administratorul judiciar. 
Fixează termen de control în şedinţă publică pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 6 iunie 2018. 
Executorie.  
Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi 
depus la Tribunalul Ilfov.  
Pronunţată în şedinţă publică azi 9 martie 2018. 
Președinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Erich-Emilian Măstacan                  David Şerban Gheorghe 
TERMEN: 06.06.2018, Sala 4, Ora 11.00. 
 Creditori 
NRGERMAN FELT OIL SRL  
NR RT AGRO INDUSTRIES SRL  
NR PIRAEUS BANK România SA  
NR AGORA CAPITAL SRL  
NR UNICOM HOLDING SA 
NR SANTILIANA HOLDING SRL 
Debitor 
NR SC DELAMORE CORPORATE TRADING SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PODOREANU INSOLV 
IPURL 
 
 
 
 




