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3.2.Creditori: DGRFP Ploiești pentru AJFP Ialomiþa,Enel SA; 
4.Administrator judiciar:Casa De Insolvență ETC IPURL Slobozia;Cod de identificare fiscală:Ro 21018825;Sediul 
social:Slobozia,strada Lujerului nr.2,județul Ialomița 
Nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă:Rfo II 0278;Tel/Fax:0243.231113;0760846868; 
E-mail:etc.cabinet@yahoo.com;Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică:dr.Cornelia Petcu 
5. Subscrisa Casa De Insolvență ETC IPURL Slobozia în calitate de dministrator judiciar, Convoacă  
Adunarea Creditorilor Debitorului 
Delice Iulipat SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Slobozia, strada Lujerului nr.2,județul Ialomița în 
data de 7 mai 2018,ora 8,40 
 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi 
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind legalizată de notarul 
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat 
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi 
înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, până în ziua şi ora fixată pentru exprimarea 
votului.Netransmiterea niciunui punct de vedere valoarează achiesare. 
Ordinea de zi: 
1.Exprimarea de către creditori a unui punct de vedere cu privire la solicitarea administratorului judiciar de avansare a 
sumelor necesare efectuării cheltuielilor administrative ale procedurii; 
2.Aprobarea propunerii administratorului judiciar de închidere a procedurii insolvenţei aplicată debitoarei Delice Iulipat 
SRL. 

P.Administrator judiciar, 
Petcu V. Cornelia 

 
Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea B.H.L. LOGISTIC SRL, cod unic de înregistrare: 26675842 
Tribunalul Sibiu 

Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 30 
România 
Dosar Nr.: 784/85/2018 

Comunicare sentinţă nr. 184/cc,  
emisă la: 26/04/2018 

Către, 
Intimat  
ORC - Sibiu, str. Dorului, Nr.20, Jud. Sibiu 
Administrator Judicar: 
1. Fractal Insolvenţă SPRL - Bucureşti, com. SECT. 2, STR. DIONISIE LUPU, nr. 33, Cod poştal 020021 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 184/cc din data de 23/04/2018, pronunţată în dosarul nr. 784/85/2018, de 
Tribunalul Sibiu, Secţia A II-A Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind şi pe debitor SC BHL LOGISTIC 
SRL, J32/187/2010, CUI 26675842 - Sibiu, str. Crişanei, nr. 13 
S.C. BHL LOGISTIC SRL, J32/187/2010, CUI 26675842 - Sibiu, str. Oituz, la SCA Bîrsan & Asociaţii, nr. 22, et. 
Parter 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 Marian Ana Mihaela 
* 

România 
Tribunalul Sibiu 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 784/85/2018 

Încheiere nr. 184/cc 
Şedinţa camerei de consiliu de la 23 Aprilie 2018 

Completul compus din: 
Preşedinte Elena Trif 

Grefier Ana Mihaela Marian 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pedebitor SC BHL Logistic SRL, J32/187/2010, CUI 26675842, având ca 
obiect cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014. 
Fără citarea părţilor. 
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:  
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Judecătorul sindic 
Constată că prin cererea înregistrată la data de 13.04.2018 debitoarea SC BHL LOGISTIC SRL, J32/187/2010 a 
solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare , stabilirea termenelor prevăzute de lege şi 
desemnarea în calitate de administrator judiciar a Fractal Insolvenţă SPRL . 
In motivarea cererii arată că BHL Logistic SRL este o societate română, înfiinţată în anul 2010, având ca obiect 
principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi activităţi conexe transporturilor rutiere. În ultimii 3 ani domeniul 
transporturilor rutiere de mărfuri, în special cel internaţional s-a confruntat cu probleme majore pornind de la lipsa 
comenzilor, lipsa personalului calificat până la creşterea costurilor de întreţinere a autovehiculelor şi diminuarea 
preţurilor pentru serviciile prestate. În general acest domeniu de activitate a fost afectat nu doar în România, ţară în care 
numeroase societăţi de transport au fost nevoite să-şi închidă porţile, ci şi multe din ţările din vestul Europei. 
Debitoarea, cu toate că a investit masiv în dezvoltarea parcului auto, ajungând să deţină 125 de autotrenuri complete, s-a 
confruntat cu probleme majore în privinţa personalului calificat, dar în special cu probleme privind creşterea 
cheltuielilor lunare şi scăderea veniturilor. Pe cale de consecinţă, aceasta a înregistrat în ultimii trei ani o scădere a cifrei 
de afaceri, înregistrând pierdere contabilă în ultimul exerciţiu financiar de aproape 12 milioane lei. 
În prezent, din cauza situaţiei economice dificile existente, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în realizarea obiectului 
de activitate, societatea se află în situaţia de a nu dispune de suficiente fonduri băneşti pentru plata datoriilor certe, 
lichide şi exigibile, înregistrând debite restante. 
Potrivit art. 5, pct. 29 al Legii 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". 
Menţionează că societatea se află în această situaţie, întrucât nu dispune de fonduri pentru a asigura plata datoriilor 
curente. De asemenea, precizează, că împotriva societăţii au fost iniţiate proceduri de executare silită pentru recuperarea 
datoriilor scadente de către creditori. 
Precizează că debitoarea îşi declară prin prezenta intenţia de a fi supusă procedurii generale de insolventă, cu finalitatea 
reorganizării şi redresării activităţii societăţii, întrucât nu a mai fost supusă unei proceduri de reorganizare, astfel că 
îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 69 al Legii nr. 85/2014. 
In drept invocă prevederile art.5, pct.29, art.71 şi urm. din Legea nr. 85/2014. 
În consecinţă, solicită să se admită prezenta cerere şi să se dispună deschiderea procedurii insolvenţei faţă de subscrisa 
BHL Logistic SRL şi numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu a societăţii Fractal Insolventă SPRL. 
In susţinerea cererii, debitoarea a depus următoarele: 
 ANEXA 1 - Situaţiile financiare ale BHL LOGISTIC SRL, respectiv situaţia financiară anuală pentru anul 2016, 
certificată de către administrator 
ANEXA 1.1. Raportul auditorului independent la 31.12.2012 
ANEXA 1.2. Balanţa de verificare pentru luna februarie 2018; 
ANEXA 2 - Lista bunurilor societăţii, 
ANEXA 2.1. Lista conturile societăţii şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; ANEXA 3 - 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;; 
ANEXA 4 - Lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare 
înregistrării cererii introductive; 
ANEXA 5 - Contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii; 
ANEXA 6 - Declaraţie privind intenţia debitoarei de intrare în procedura de reorganizare; 
ANEXA 7 - Descriere sumară a modalităţilor de reorganizare a activităţii; 
ANEXA 8 - Declaraţie din care să rezulte că societatea nu a mai fost supusă procedurii de reorganizare judiciară într-un 
interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive; 
ANEXA 9 - Declaraţie privind fapte prevăzute de legea penală; 
ANEXA 10 - Declaraţie privind grupul de societăţi; 
ANEXA 11 - Dovada codului unic de înregistrare; 
ANEXA 12 - Dovada notificării organului fiscal competent; 
ANEXA 13 - Certificat constatator insolvenţă 
ANEXA 14 - Oferta Fractal Insolvenţă SPRL. 
Verificând cererea debitorului prin prisma cerinţelor impuse de dispoziţiile art.3, art.38 alin.1, art. 65 alin.1, art. 66 
alin.1, art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, se constată că 
aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente: 
Din examinarea situaţiilor financiare depuse la dosarul cauzei se apreciază că debitorul poate fi prezumat în insolvenţă, 
prezumţie legală relativă pe care creditorii sociali pot să o răstoarne pe calea opoziţiei conf. prev. art. 71 alin.2 din 
Legea nr.85/2014, făcând dovada suficienţei fondurilor băneşti disponibile.  
Fiind îndeplinite condiţiile cumulativ prevăzute de art. 3, art. 5 pct. 29 lit. b), art.5 pct. 26 din Legea nr. 85/2014, 
judecătorul sindic, în temeiul atribuţiilor conferite de art. 45 din lege, urmează a dispune, în conformitate cu prev. art. 
71 alin. 1 din Codul Insolvenţei, deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului SC BHL Logistic SRL  
Se constată că la dosar debitorul a depus o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea 
activităţii, conf. prev. art. 67 alin.1 lit. h) din Legea nr. 85/0014. 
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 45 alin.1 lit. d) raportat a art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, urmează a 
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desemna în calitate de administrator judiciar provizoriu la solicitarea debitoarei pe Fractal Insolvenţă SPRL, având în 
vedere cererea debitorului . 
In baza art.71 alin.2 din lege, se va dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute a art. 100. 
In baza, art. 100 alin.1 din Legea nr. 85/2014, se vor stabili termenele prevăzute de lege.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitorul SC BHL Logistic SRL, cu sediul în Sibiu, str. Crişanei, nr. 13, jud. Sibiu şi cu 
domiciliul procesual ales la SCA Bîrsan& Asociaţii cu sediul profesional în Sibiu, str. Oituz, nr.22, parter, jud. Sibiu 
pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă. 
In temeiul art. 71 alin. 1 raportat la art. 66 din Legea nr. 85/2014. 
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva SC BHL Logistic SRL, cu sediul în Sibiu, str. 
Crişanei, nr. 13, jud. Sibiu şi cu domiciliul procesual ales la SCA „Bîrsan& Asociaţii” cu sediul profesional în Sibiu, str. 
Oituz, nr.22, parter, jud. Sibiu J32/187/2010, CUI 26675842 
În temeiul art. 73 raportat la art. 45 alin. (1) lit.d) coroborat cu art. 57 alin.(l) din Legea nr. 85/2014: 
Desemnează administrator judiciar, provizoriu Fractal Insolvenţă SPRL cu sediul în Bucureşti, sect.2, str. Dionisie 
Lupu, nr.33, Cod poştal 020021, inregistrată RFO II -0637,CUI 31026728, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 
58 din lege, cu o retribuţie de 1000 RON / lunar.  
În baza art.92 raportat la art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în 
termen de 20 de zile de la desemnarea acestuia să examineze situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse 
conform prevederilor art. 67 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată fie 
continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. 
În baza art. 71 alin. (2) raportat la art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014 dispune administratorului judiciar, notificarea 
deschiderii procedurii insolvenţei debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Sibiu, care se va realiza conform Codului de procedură civilă prin publicare într-un ziar de largă circulaţie şi prin 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, creditorii având drept de opoziţie faţă de încheierea de deschidere a procedurii, în 
10 zile de comunicarea notificării. 
Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune 
menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar provizoriu. 
În baza art. 53 raportat la art. 52 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar provizoriu ca în termen 
de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii să convoace adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau 
membrilor persoanei juridice în vederea desemnării administratorului special. 
În baza art. 100 alin.(l) lit. b), c), d), e) din Legea nr. 85/2014: 
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 07.06.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 27.06.2018. 
Contestaţiile la tabelul preliminar urmează a se depune la Tribunalul Sibiu 
în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar.  
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 07.09.2018. 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 02.07.2018 având ordinea de zi: confirmarea administratorului 
judiciar şi alegerea comitetului creditorilor. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace şi să prezideze 
Adunarea creditorilor.  
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii, în termen de două 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. 
În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei către 
instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor 
băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
Stabileşte termen în vederea verificării desfăşurării procedurii la 07.09.2018. 
Prezenta hotărâre se va comunica de indată administratorului judiciar provizoriu. 
Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. 
Dată în camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi, 23.04.2018. 
Judecător sindic                    Grefier 
 
Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea XXL & COM TR SRL, cod unic de înregistrare: 15888195 

Publicație de Vânzare 
Nr.974/XXL/26.04.2018 

1. Număr dosar: 5251/86/2014*, Tribunalul Suceava - Secţia Civilă, Judecător sindic: Codrean Gheorghe. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Mun. Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava. Programul arhivei/registraturii 
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