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Comunicare 
Încheiere civilă  

emisă la: ziua 28 luna 02 anul 2018 
Către, 
SC Globalteh Activ Group SRL cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 10, ap. 193, CUI 
26224095 
CREDITOR 
1. NR MULTISERVICE COMPANY ASIST SRL SEDIUL ALES - sector 6, Bucureşti, STR.ERNEST JUVARA, nr. 
18, et. 4 
2. NR MITHRAS BUILD SRL - com. Cordun, str. Lalelelor, nr. 2, Judeţ NEAMŢ 
3. NR GLOBALTEH CONTRACTOR SRL - sector 2, Bucureşti, STR.FAINARI, nr. 26, bl. 50, sc. C, et. 3, ap. 78 
4. NR MULTISERVICE COMPANY ASIST SRL CU SEDIUL ALES - sector 6, Bucureşti, ERNEST JUVARA, nr. 
18, et. 4 
5. NR XANNAT MINERALS SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RPM ADVISORY HUB IPURL - sector 
1, Bucureşti, str. Basrbu Delavrancea, nr. 6A, bl. Clad. C, et. parter 
6. NR SC SILVASERV TRANS SRL - com. AGAS, BACĂU, Judeţ BACĂU 
DEBITOR 
7. NR GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL - sector 2, Bucureşti, RIPICENI, nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 10, ap. 193 
CREDITOR 
8. MULTISERVICE COMPANY ASIST SRL - sediul ales - Bucureşti, sector 6, STR.ERNEST JUVARA, nr. 18, et. 4 
9. Mithras Build SRL - 
10. GLOBALTEH CONTRACTOR SRL - 
11. MULTISERVICE COMPANY ASIST SRL - 
12. XANNAT MINERALS SRL - prin administrator judiciar RPM ADVISORY HUB IPURL - 
13. SC SILVASERV TRANS SRL - BACĂU, com. AGAS, Judeţ BACĂU 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile din data de 05.02.2018 pronunţată în dosarul nr. 2786/3/2018 de 
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC Globalteh Activ Group SRL cu sediul în Bucureşti, 
sector 2, str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 10, ap. 193, CUI 26224095 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Dosar nr. 2786/3/2018 
România 
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă 

Încheiere 
Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 05.02.2018 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – Judecător sindic: Prepeliţă Nicolae 

Grefier: Tărăboi Loredana 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulată de către debitoarea SC GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL având ca 
obiect dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. 
La apelul nominal făcut în Camera de Consiliu au răspuns SC Mithras Build SRL, SC Globalteh Contractor SRL şi SC 
Xannat Minerals SRL, prin avocat substituent Cătălina Bumbacaru cu delegaţie de substituire la dosar şi SC Silvaserv 
Trans SRL, prin administrator statutar Lungu Sorin. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că este primul termen de 
judecată, iar SC Multiservice Company Asist SRL, SC Mithras Build SRL, SC Globalteh Contractor SRL, SC Xannat 
Minerals SRL, prin administrator judiciar RPM Advisory Hub IPURL au depus cereri de deschidere a procedurii de 
insolvenţă, după care: 
S.C. Silvaserv Trans SRL, prin administrator statutar depune o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă şi 
precizează că nu ar solicita acest aspect, însă având în vedere situaţia dată nu are alternativă, în sensul că au fost 
formulate cesiune de creanţă către societăţi din acelaşi grup pentru a se deschide procedura şi a se solicita numirea unui 
anumit practician în insolvenţă. Totodată, afirmă că are de încasat de la societatea SC GLOBALTEH ACTIV GROUP 
SRL 739.869,50 lei ce reprezintă datorii aferente motorinei predate, sens în care solicită deschiderea procedurii şi 
numirea în calitate de administrator judiciar pe MK Insolvenţă SPRL. 
Administratorul statutar al societăţii SC Silvaserv Trans SRL precizează faptul că societatea debitoare a avut anul trecut 
o cifră de afaceri de 360 de miliarde lei. 
Avocatul societăţilor SC Mithras Build SRL, SC Globalteh Contractor SRL şi SC Xannat Minerals SRL pune concluzii 
de admitere a cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă şi solicită numirea unui administrator judiciar din 
Bucureşti. 
Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat instanţa reţine cauza spre soluţionare. 

Tribunalul, 
Deliberând asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele: 
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La data de 29 ianuarie 2018 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a civilă sub nr. 2786/3/2018 
cererea debitorului S.C. Globalteh Activ Group SRL  care a solicitat, în baza Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschiderea procedurii generala a insolvenţei. 
În motivare cererii introductive debitoarea a arătat că a constatat un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi şi 
că avea datorii care depăşesc mai mult de 60 de zile în noiembrie 2017, în cuantum total de 344.006,12 lei. 
În susţinerea cererii, legal timbrate, a depus înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. 
La data de 2 februarie 2018, deci ulterior cererii debitorului, creditorul SC Multiservice Company Asist SRL a 
înregistrat, la acelaşi dosar, o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Globalteh Activ 
Group SRL, întemeiată tot pe Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  
În motivarea cererii creditorul SC Multiservice Company Asist SRL arată că are o creanţă împotriva debitorului SC 
Globalteh Activ Group SRL în cuantum de 308.191,84 lei reprezentând mai multe facturi fiscale. 
La data de 2 februarie 2018, creditorul SC Mithras Build SRL a înregistrat, la acelaşi dosar, o cerere de deschidere a 
procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Globalteh Activ Group SRL, întemeiată tot pe Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  
În motivarea cererii creditorul SC Mithras Build SRL arată că are o creanţă împotriva debitorului SC Globalteh Activ 
Group SRL în cuantum de 163.355,75 lei reprezentând mai multe facturi fiscale. 
La data de 5 februarie 2018, creditorul SC Xannat Minerals SRL – în insolvenţă a înregistrat, la acelaşi dosar, o cerere 
de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Globalteh Activ Group SRL, întemeiată tot pe Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
În motivarea cererii creditorul SC Xannat Minerals SRL –arată că are o creanţă împotriva debitorului SC Globalteh 
Activ Group SRL în cuantum de 52.201,73 lei reprezentând mai multe facturi fiscale, la care se adaugă penalităţi 
La data de 5 februarie 2018, creditorul SC Silvaserv Trans SRL a înregistrat, la acelaşi dosar, o cerere de deschidere a 
procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Globalteh Activ Group SRL, întemeiată tot pe Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
În motivarea cererii creditorul SC Silvaserv Trans SRL arată că are o creanţă împotriva debitorului SC Globalteh Activ 
Group SRL în cuantum de 739.869,50 lei reprezentând mai multe facturi fiscale. 
Având în vedere temeiul de drept invocat în cererea debitoarei şi înscrisurile de la dosar instanţa reţine următoarele: 
Potrivit art. 66 alin. (1) în referire la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă, sau în 
cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă, este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus 
dispoziţiilor prezentei legi. 
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 85/2006: 1. 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; 
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine că debitorul este în stare de insolvenţă iminentă, cererea 
este însoţită de actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, iar într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii 
introductive, debitorul nu a mai fost supus procedurii insolvenţei, astfel încât va admite cererea. 
În temeiul art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
judecătorul sindic va dispune conexarea cererilor creditorilro SC Xannat Minerals SRL – în insolvenţă, SC Mithras 
Build SRL, SC Multiservice Company Asist SRL, SC Silvaserv Trans SRL, la cauza 2786/3/2018, care vor deveni, 
astfel, declaraţii de creanţă. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 va deschide procedura generală împotriva debitorului S.C. Globalteh 
Activ Group SRL . 
Judecătorul sindic va stabili termenele limită prevăzute de art. 100 şi în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă va dispune ca administratorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 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 asociaţiilor 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. 
Faţă de dispoziţiile art. 45 alin. (1), lit. d, teza a patra, din Legea nr. 85/2014, va desemna administrator judiciar 
provizoriu pe MK Insolvenţă SPRL, numit de creditorul SC Silvaserv Trans SRL 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 1500 lei din averea debitorului. 
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 aceiaşi lege. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 va dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4822/06.03.2018 
 

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 

 

14 

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 şi dispune 
îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi, precum şi să 
depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Va fixa termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 14 mai 2018. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitorului S.C. Globalteh Activ Group SRL  cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, 
sc. 3, et. 10, ap. 193, CUI 26224095. 
În temeiul art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune 
conexarea cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditori SC Globalteh Contractor SRL, SC 
Xannat Minerals SRL – în insolvenţă, SC Mithras Build SRL, SC Multiservice Company Asist SRL şi SC Silvaserv 
Trans SRL, care vor deveni declaraţii de creanţă. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide 
procedura generală împotriva debitorului S.C. Globalteh Activ Group SRL . 
 Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de 
deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile 
de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului – 23 martie 2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 13 aprilie 2018; d) termenul de definitivare a 
tabelului creanţelor – 9 mai 2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 19 aprilie 2018. 
În temeiul art. 45 alin. (1), lit. d, teza a cincea, din Legea nr. 85/2014, desemnează administrator judiciar provizoriu pe 
MK Insolvenţă SPRL 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 1500 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 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 asociaţiilor 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 aceiaşi 
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 lichidatorului 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. 
Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 14 mai 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 Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. 
Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 5 februarie 2018. 
Președinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Prepeliţă Nicolae                            Tărăboi Loredana 
 
6. Societatea REINVENT CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 34435050 
România  
Curtea de Apel Bucureşti  
Secţia a V-a Civila 
Splaiul Independenţei nr.5, Bucureşti, sector 4 
Dosar nr. 6908/3/2017/a3 
Termen: 03.04.2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 05 luna 03 anul 2018 

APELANT - CONTESTATOR 
1. NR SC EVO GRUP LOGISTIC SRL - sector 6, Bucureşti, str. Ernest Juvara, nr. 18, et. 4 

Administrator
Highlight




