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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 lichidatorului 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 05.09.2018. 
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. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.04.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Moncea Mariana                                                                                                                                 Frînculescu Alexandru 
 
9. Societatea MEGAPLUS TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 31497229 
Tribunalul București - Secția A VII-A Civila 
Dosar nr.29101/3/2017 
Debitor: MEGAPLUS TRADING SRL 
Bucureşti Sectorul 2, Aleea Ilia nr.4, Camera nr.1, bloc 58C, Scara 2, etaj 8, ap.115 
CUI 31497229; J40/607/2014 
 Catre: 

Denumire Sediu social 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-
Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor 

Oradea, str. D. Cantemir nr.2-4, jud. Bihor 

Subscrisa TNS INSOLV I.P.U.R.L, reprezentata prin asociat coordonator Tănasă Marius Octavian, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului MEGAPLUS TRADING SRL desemnat prin Sentinţa civilă nr. 761 din data de 
12.02.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila în Dosar nr. 29101/3/2017, prin prezenta 
convocam Adunarea creditorilor MEGAPLUS TRADING SRL pentru data de 08.05.2018 ora 14,00, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, cu următoarele puncte pe ordinea 
de zi:  
1. Analizarea oportunităţii formulării cererii întemeiată pe dispoziţiile art.169 din Legea nr.85/2014, având în vedere 
faptul că lichidatorul judiciar apreciază că nu sunt incidente aceste dispoziţii în prezenta cauză. 
Potrivit art.48 alin. 3 din lege, creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procura specială autentică 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Va mai incunostiintam ca în temeiul art.48 alin.4 din Legea nr.85/2014 puteţi să vă exprimaţi votul prin corespondenţă.  

TNS Insolv IPURL, lichidator judiciar al Megaplus Trading SRL, prin Marius Octavian Tănasă 
 
10. Societatea OPEN GOV SRL, cod unic de înregistrare: 28942180 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă 
Splaiul Independenţei nr. 319L, Clădirea B, 
Sector 6, Bucureşti 
Dosar nr. 11778/3/2018 

Comunicare încheiere civilă  
 emisă la: ziua 23, luna 04, anul 2018 

Către, 
OPEN GOV SRL, cu sediul în sector 1, Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr. 63, et. 3, ap. 8, J40/9324/2011, CUI 28942180 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. ……….. data de 17.04.2018 
pronunţată în dosarul nr. 11778/3/2018 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitoarea OPEN GOV 
SRL, cu sediul în sector 1, Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr. 63, et. 3, ap. 8, J40/9324/2011, CUI 28942180 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila 
Dosar nr. 11778/3/2018 

Încheiere 
Şedinţa Camerei de Consiliu de la 17.04.2018 

Tribunalul constituit din: 
Președinte - Judecator sindic – Cosma Carmen 

Grefier – Cenuşă Nicoleta  
Pe rol soluţionarea cauzei civile de faţă, având ca obiect cererea formulată de debitoarea OPEN GOV SRL, cu sediul în 
sector 1, Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr. 63, et. 3, ap. 8, J40/9324/2011, CUI 28942180, întemeiată pe dispoziţiile 
Legii nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
 La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu a răspuns debitoarea prin consilier juridic Bucur Elena, care 
depune împuternicire de reprezentare juridică la dosar. 
Procedura de citare legal îndeplinită.  

Administrator
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S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că pe rol mai există dosarul nr. 
9004/3/2018, care priveşte aceeaşi debitoare, iar OTP Bank România SA a depus cerere de conexare la prezenta cauză a 
dosarului nr. 9004/3/2018, după care:  
Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, instanţa acordă cuvântul pe fondul cererii. 
Consilierul juridic al debitoarei solicită admiterea cererii, învederând că se doreşte reorganizarea societăţii, şi 
desemnarea în calitate de administrator judiciar al debitoarei a societăţii în insolvenţă Valrom Consult IPURL. 
 Instanţa reţine cauza în vederea soluţionării. 

Tribunalul, 
Asupra cererii : 
1. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, debitoarea SC OPEN GOV SRL a solicitat deschiderea procedurii 
insolvenţei prevăzute de Legea nr.85/2014. 
În motivarea cererii, debitoarea a arătat că în patrimoniul său există o lipsă de lichidităţi, a acumulat datorii certe şi 
exigibile pentru plata cărora societatea nu dispune de fonduri băneşti suficiente, motiv pentru care solicita deschiderea 
procedurii de insolvenţă în forma generală.  
În probaţiune, debitoarea a depus înscrisuri. 
Prin cererea înregistrată sub nr.9004/3/2018 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, creditorul OTP 
BANK ROMANIA SA a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC OPEN GOV 
SRL, care se află în stare de insolvenţă şi faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă totală de 
5.949.405 lei, constatată prin Contractul de credit nr.C11202015017341/23.04.2015 şi actele adiţionale însuşite de 
debitoare. 
În drept, s-au invocat dispoziţiile din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
2. Analizând dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa are în vedere art.3 si art.5 pct 26 si 46 din Legea nr.85/2014, 
potrivit cărora procedura insolvenţei se aplică debitorilor, având calitatea de profesionisti, astfel cum sunt definiti la 
art.3 alin.2 Cod civil, aflaţi în stare de insolvenţă, iar conform art. 5 pct.29 din lege, insolvenţa reprezintă acea stare a 
patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor 
certe, lichide şi exigibile. 
Procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor, de către unul sau mai multi creditori, ori 
de catre persoanele sau instituţiile prevăzute expres de lege (art.65 alin.1 din lege). 
Mai prezintă interes: 
- art.66 alin.1 din aceeaşi lege, care prevede că 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,  
- art.67 alin.1, conform căruia cererea trebuie sa fie însoţită de o serie de acte financiar-contabile şi de declaraţiile 
enumerate de la lit.a) la lit.k) ale art.67 alin.1 lit.g), i-j) din lege, inclusiv declaraţia debitorului privind intenţia de 
intrare în procedura simplificată ori în procedura de reorganizare. 
 Rezultă, din interpretarea sistematică a acestor dispoziţii legale, că aplicarea procedurii reglementate de Legea 
nr.85/2014 este supusă îndeplinirii a două condiţii de fond: a) debitorul să aibă calitatea de profesionist şi b) debitorul să 
se afle în stare de insolvenţă (actuală ori iminentă). 
În cazul deschiderii procedurii de insolvenţă la cererea debitorului, proba stării de insolvenţă actuală rezultă chiar din 
mărturisirea judiciară a debitorului, care, prin faptul de a se adresa tribunalului cu o cerere de aplicare a dispoziţiilor 
Legii nr.85/2014, recunoaşte că nu dispune de lichidităţi suficiente pentru a acoperi integral datoriile sale certe, lichide 
şi exigibile. 
3. Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa constată că debitoarea are calitatea de societate comercială, în 
funcţiune, potrivit relaţiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului. 
Din lista creditorilor depusă, rezultă că asupra averii debitoarei sunt înregistrate mai multe creanţe exigibile care nu pot 
fi acoperite, debitoarea neavând lichidităţi.  
În consecinţă, în temeiul art.71 alin.1 teza I din Legea nr.85/2014, instanţa va admite cererea şi va dispune intrarea în 
insolvenţă prin procedura generală a debitoarei. 
Debitoarea îşi va păstra dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra 
bunurile din avere şi de a dispune de acestea, pe care şi-l va exercita sub supravegherea administratorului judiciar. 
Având în vedere dispoziţiile art.66 alin.6 din Legea nr.95/2014, va dispune conexarea dosarului nr.9004/3/2018 şi va 
califica cererea formulată de creditorul OTP BANK ROMANIA SA ca fiind declaraţie de creanţă. 
4. Întrucât va admite cererea, instanţa va dispune următoarele măsuri legale subsecvente deschiderii procedurii generale 
a insolvenţei : 
In temeiul art.71 alin 2 din legea 85/2014, privind procedura insolventei, va dispune ca administratorul judiciar sa 
trimita o notificare, în conditiile art.100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura insolvenţei prin procedura 
generală tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de debitor în conformitate cu art.74 rap la art.67alin 1 lit c), 
debitorului si ORC sau dupa caz, registrului societatilor agricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor în care 
debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii, instantelor judecatoresti în a caror jurisdictie se afla sediul 
declarat la registrul comertului, si tutror bancilor unde debitorul are conturi deschise, în vederea aplicarii prevederilor 
art.75 din lege.  
Instanţa urmează să numească provizoriu pe administratorul judiciar PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu atribuţiile 
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prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 şi cu o remuneratie de 1.500 lei din averea debitoarei, având în vedere 
experienţa în materie, capacităţile umane şi posibilităţile tehnice şi organizatorice ale acestui practician în insolvenţă, 
având în vedere solicitarea creditoarei.  
Va pune în vedere administratorului judiciar sa intocmeasca un raport amanuntit în sensul art.97 alin 1 din lege si sa-l 
depuna la dosarul cauzei în termen de 40 zile de la desemnare . 
 În baza art. 100 din lege va stabili termenele-limită de depunere de catre creditori a opozitiilor la sentinta de deschidere 
a procedurii – 15 zile de la notificare, precum si termenul de solutionare a opozitiilor care nu va depasi 10 zile de la data 
expirarii termenului de depunere a acestora; termenul limita de depunere a declaraţiilor de creanţă; termenul de 
verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor şi de definitivare a 
tabelului şi va fixa termen pentru convocarea primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 07.06.2018. 
Va pune în vedere administratorului judiciar sa întocmească un raport amanuntit în sensul art.59 alin 1 din lege si sa-l 
depuna la dosarul cauzei pana la urmatorul termen de judecata. 
Va fixa termen pentru continuarea procedurii la 02.10.2018. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea debitorului SC OPEN GOV SRL, cu sediul în sector 1, Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr. 63, et. 3, ap. 8, 
J40/9324/2011, CUI 28942180. Dispune conexarea dosarului nr.9004/3/2018. 
Califică cererea formulată de creditorul OTP BANK ROMANIA SA ca fiind declaraţie 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 OPEN GOV SRL, cu sediul în sector 1, Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr. 63, 
et. 3, ap. 8, J40/9324/2011, CUI 28942180.  Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de 
către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, 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 –30.05.2018; c) termenul de 
verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de 
creanţe –05.06.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor –19.06.2018; e) data primei şedinţe a adunării 
generale a creditorilor –07.06.2018. Desemnează administrator judiciar provizoriu pe PRIME INSOLV PRACTICE 
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 1.500 lei, exclusiv TVA, 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 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. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 
02.10.2018. 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, 17.04.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Carmen Cosma                                                                                                                                             Nicoleta Cenuşă 
 
11. Societatea SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL, cod unic de înregistrare: 22685690 
România, Tribunalul București, Secţia a VII a Civila 
Str. Bd. Unirii nr. 37 sector 3 
Dosar 48582/3/2017/a13 
Termen: 06.06.2018 c5cc 

Citaţie 
emisă la: ziua 24, luna 04, anul 2018 

CONTESTATOR  
1. NR CEC BANK SA - sector 3, Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 13  
 Notă: Veti depune 2 exemplare de pe cererea de chemare în judecata, 2 exemplare de pe insrisurile doveditoare ce 
insotesc cererea de chemare în judecata (contestatia).  
Taxa judiciară de timbru - Valoare: 200 lei; Plătit: 200 lei; Rest de plată 0 lei  
DEBITOR  
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