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Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MONDEX RETAIL SRL, cod unic de înregistrare: 30782863 
România 
Tribunalul Sibiu 

Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 30 
Dosar nr.: 674/85/2018 

Comunicare încheierea nr. 158,  
emisă la: 03/04/2018 

Către, 
Debitoare:  
1. Mondex Retail SRL - J32/905/2012, CUI RO 30782863 - Sibiu, str. Malului, nr. 5A, ap. cam. 258, judeţul Sibiu. 
Intimat  
ORC - Sibiu, str. Dorului, nr.20, jud. Sibiu 
Administrator judiciar: 
1. Relco Active S.P.R.L. prin ec. Ţichil Marcel Vasile - Sibiu, str. Nicolae Iorga, nr. 11, et. 1, judeţul Sibiu 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 158 din data de 03/04/2018, pronunţată în dosarul nr. 674/85/2018, de 
Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea Mondex Retail SRL - 
J32/905/2012, CUI RO 30782863 - Sibiu, str. Malului, nr. 5A, ap. cam. 258, judeţul Sibiu. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Purcea Bogdan Ionuţ 
* 

România 
Tribunalul Sibiu 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 674/85/2018 

Încheierea nr. 158/2018 
Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 03 Aprilie 2018 

Instanţa constituită din: 
Judecător Sindic: Raluca Anamaria Savu 

Grefier Bogdan Ionuţ Purcea 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitoarea Mondex Retail SRL, având ca obiect cererea debitorului.  
La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de Consiliu se constată lipsa debitoarei. 
Procedura este legal îndeplinită, cererea soluţionându-se fără citarea părţilor. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, 
Judecătorul sindic, faţă de actele dosarului constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra cererii de 
deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarei. 

Judecătorul sindic, 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub dosar nr. 674/85/2018 debitoarea Mondex Retail SRL a solicitat 
deschiderea procedurii generale de insolvenţă, arătând că se află în stare de insolvenţă, conform situaţiilor financiare, 
existând o serie de datorii a căror termen de plată a depăşit 60 de zile de la scadenţă. Mai arată că societatea debitoare 
nu are disponibile fonduri băneşti pentru plata datoriilor certe, administre şi exigibile, fiind astfel îndeplinite condiţiile 
art. 5.29 din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere aceasta situaţie financiară, debitorul a hotărât, în baza art. 66 din Legea nr. 85/2014, să solicite 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei. Intenţia debitoarei este de a propune un plan de reorganizare în baza 
căruia să propună soluţii pentru redresarea societăţii şi pentru achitarea datoriilor existente. 
În vederea reorganizării activităţii intenţionează să restructureze activitatea societăţii sub control judiciar, maximizând 
veniturile şi diminuând cheltuielile. 
Menţionează că a notificat, în baza art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, organul fiscal competent cu privire la intenţia 
de deschidere a procedurii insolvenţei, conform dovezii anexate. 
În drept, se invocă dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
respectiv art. 66, 67, şi 71. 
Pentru susţinerea cererii debitoarea a anexat actele prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Cererea debitoarei este întemeiată şi urmează a fi admisă. 
Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat sa adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării 
de insolvenţă, iar potrivit art. 71 alin. 1 din aceeaşi lege, dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute de 
art. 66, judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută 
conform art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura generală, judecătorul va pronunţa o 
încheiere de deschidere a procedurii generale. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora judecătorul-sindic va desemna 
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administratorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de către debitor, dacă 
cererea îi aparţine, va numi ca administrator judiciar provizoriu pe Relco Active S.P.R.L. prin ec. Ţichil Marcel Vasile. 
Aceste condiţii fiind îndeplinite, se va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei. 

Pentru aceste considerente, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea Mondex Retail SRL cu sediul în Municipiul Sibiu, str. Malului, nr. 5A, cam. 
258, judeţul Sibiu şi, în consecinţă: 
În temeiul art. 71 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura de insolvenţă,  
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă asupra debitoarei Mondex Retail SRL cu sediul în Municipiul 
Sibiu, str. Malului, nr. 5A, cam. 258, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Sibiu sub nr. J32/905/2012, CUI RO 30782863. 
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, 
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Relco Active S.P.R.L. prin ec. Ţichil Marcel Vasile, cu sediul în Sibiu, str. 
Nicolae Iorga, nr. 11, et. 1, judeţul Sibiu, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58, 59 (raport cu privire la stadiul 
continuării procedurii la fiecare 120 de zile) 92 şi 97 din lege, cu o retribuţie lunară de 1.000 lei. 
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100 din Legea privind procedura de 
insolvenţă. 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei Mondex Retail SRL, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării 
menţiunii în temeiul art. 99 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are 
deschise conturi. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 18 Mai 2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 14 Iunie 2018. 
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 10 Iulie 2018. 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 20 Iunie 2018 ora 11 şi convoacă creditorii debitorului. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar. 
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura 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 disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 07 zile de la comunicare. 
Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi: 03 Aprilie 2018. 
Judecător-sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Raluca Anamaria Savu                                                                                                                          Bogdan Ionuţ Purcea 
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