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cu justificarea cheltuielilor, până cel târziu la data de 28 ale lunii.
Stabileşte termen în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar şi afişării tabelului
definitiv al creanţelor declarate împotriva averii debitoarei pentru data de 03.05.2018.
Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare ce se va depune la registratura Tribunalului
Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din 01.03.2018.
Judecător Sindic,
Grefier,
Camelia Liliana
Cengher Adriana Zah
2. Societatea GPM NETWORK SRL, cod unic de înregistrare: 27242723
România Tribunalul Specializat Cluj
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4
Cod operator date cu caracter personal 11553
Dosar nr. 869/1285/2017
Către, Creditor Ecart Contabil SRL - Cluj-Napoca, Horea, Nr. 10, Ap. 5, Judeţ Cluj
Debitor
Nr GPM Network SRL - Florești, Muzeul Apei, Nr. 11, Sc. 2, Et. P, Ap. 2, Judeţ Cluj
TC GPM Network SRL- prin administrator judiciar CII Horațiu Hînganu DGRFP Cluj ORC Cluj Tribunalul Cluj Curtea De Apel Cluj Judecătoria Cluj-Napoca Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj
Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146
Vă comunicăm alăturat, copia sentinţei civile nr. 577/2018 pronunţată la data de 03 04 2018 de către Tribunalul
Specializat Cluj în dosar nr. 869/1285/2017 privind debitoarea SC GPM Network SRL, spre comunicare participanţilor
la procedura insolvenţei din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Grefier, Mariana Vulturar
*
Dosar nr. 869/1285/2017
Cod ECLI ECLI:RO:TBSCJ:2018:001.000577
România Tribunalul Specializat Cluj
Sentinţa civilă nr. 577/2018
Şedinţa publică din data de 03 aprilie 2018
Instanţa este constituită din:
Judecător Sindic Dana Monica Dudaş
Grefier Mariana Vulturar
Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de creditorul Ecart Contabil SRL, privind deschiderea procedurii generale a
insolvenţei debitoarei GPM Network SRL.
La apelul nominal efectuat în şedinţă publică se prezintă reprezentantul societăţii creditoare, în baza delegaţiei de
reprezentare depuse la dosar. Se constată faptul că societatea debitoare nu a formulat contestaţie şi nici întâmpinare la
cererea formulată de creditoare. Reprezentantul creditoarei arată că nu mai are alte cereri de formulat, probe de solicitat
şi excepţii de invocat, împrejurare faţă de care, judecătorul sindic acordă cuvântul în susţinerea cererii. Reprezentantul
creditoarei susţine cererea aşa cum a fost formulată, în sensul deschiderii procedurii insolvenţei societăţii debitoare şi
numirii în calitate de lichidator judiciar a CII Horaţiu Hînganu. Judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic
Constată faptul că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj la data de 23.11.2018, creditoarea SC
Ecart Contabil SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea GPM Network SRL şi
numirea în calitate de lichidator judiciar a CII Horaţiu Hînganu.
În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat faptul că deţine în contra debitoarei creanţele consacrate prin actul intitulat
tranzacţie, semnat de părţi la data de 23.11.2016. Din acele creanţe, debitoarea a achitat doar creanţa menţionată la pct.
1 lit. i al tranzacţiei, rămânând neplătite toate celelalte, respectiv parţial debit( 23154,08 lei, scadent la data de
31.01.2017) şi integral penalităţi de întârziere( 66146,54 lei, cu ultima rată scadentă la data de 31 iunie 2017).
Având în vedere neplata pe o perioadă de mai multe luni a datoriilor, apreciază că debitoarea se află în stare de
insolvabilitate, fiind întrunite şi celelalte condiţii prevăzute de legea specială, pentru deschiderea procedurii.
Precizează că nu are cunoştinţă despre existenţa unor măsuri asiguratorii asupra averii debitorului şi, cel puţin la acest
moment, nu intenţionează să participe la reorganizarea sa.
În probaţiune, anexează titlul de creanţă menţionat şi extras site-ul Ministerul Finanţelor privind datele societăţii
debitoare.
Analizând cererea formulată de creditorul Ecart Contabil SRL, judecătorul sindic reţine următoarele:
Judecătorul sindic constată că cererea intruneşte cerinţele formale prevăzute de art. 70 alin. 1 din Legea nr. 85/2014,
precum şi cele de fond prevăzute de art. 5 pct. 29 lit. a, pct. 20 şi pct. 72 din acelaşi act normativ.
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
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Creditoarea a făcut dovada faptului că deţine împotriva debitorului o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60
de zile, peste valoarea limita minima stabilita de lege.Prin tranzactia incheiata intre parti la 23.11.2016 debitoarea a
recunoscut debitul, lichidid si exigibil, insa ulterior nu a facut platile esalonate conform intelegerii cu valoare juridica de
contract.
Astfel, raportat la înscrisurile aflate dosarul cauzei, constată că cererea creditoarei întruneşte condiţiile pentru
deschiderea procedurii insolvenţei, respectiv creanţa solicitată este mai mare decât valoarea prag prevăzută de art. 5 pct.
72 din Legea nr. 85/2014, este o creanţă certă, lichidă şi exigibilă al cărui cuantum rezultă din înscrisurile aflate la
dosarul cauzei, scadenţa acesteia fiind împlinită cu mai mult de 60 de zile în urmă, putându-se astfel prezuma că
debitoarea este în insolvenţă potrivit dispoziţiilor art. 5 pct. 29 lit. a din Legea nr. 85/2014.
Faţă de cuantumul acestui debit, faţă de împrejurarea că debitoarea nu a făcut dovada faptului că deţine lichidităţi care
ar fi în măsură să acopere creanţa, judecătorul sindic apreciază că debitoarea se află într-o stare de insolvenţă prezumată
ca fiind vădită, întrucât, după mai mult de 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditoare.
Ca atare, în temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 se va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei
debitoarei SC GPM Network SRL şi în temeiul art. 73 coroborat cu art. 45 şi art. 57 alin. 1 din acelaşi act normativ va
desemna în calitate de administrator judiciar provizoriu CII Horaţiu Hânganu, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de
art. 58 din Legea nr. 85/2014., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, tinand cont de
solicitarea creditoarei.
În temeiul art. 74 din lege, va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile
prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
În baza art. 58 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014, va stabili în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a întocmi şi
depune la dosar, în termen de maxim 40 de zile de la data desemnării sale, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce
au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform
prevederilor art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Potrivit art. 52 din Legea nr. 85/2014 va dispune desemnarea administratorului special.
Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2014, va dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se
află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina
administratorului judiciar.
Conform art. 82 din acelaşi act normativ, va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia
administratorului judiciar, toate informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei precum şi lista cuprinzând plăţile
şi transferurile patrimoniale efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale
efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, art. 82 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art. 86 alin. 1 din lege, va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu
dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 86
alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, va dispune în sarcina administratorului judiciar efectuarea notificărilor
prevăzute de art. 100 din aceeaşi lege.
În baza prevederilor art. 100 lit. b, c şi d coroborat cu art. 111 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, va fixa termenul limită
pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 29.05.2018, termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 19.06.2018, termenul pentru depunerea
contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar,
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi termenul pentru soluţionarea
contestaţii la tabel şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 18.09.2018.
În temeiul art. 59 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune în sarcina administratorului judiciar
provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile,
justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în
averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul
efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI.
În temeiul art. 58 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2014 va dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune
raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu
obligaţia de a notificã: creditoarea şi debitoarea în cazul formulării unei propuneri de trecere a debitoarei în faliment în
procedură simplificată.
Va stabili termen pentru examinarea stadiului procedurii data de 18.09.2018., sala 249, ora 11,00.
Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte
Admite cererea creditoarei SC Ecart Contabil SRL, J12/1354/2010, CUI 27302744 cu sediul în Cluj-Napoca Calea
Turzii nr. 233/A cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca str. Horea nr. 10 ap. 5, formulata în contradictoriu cu
debitoarea SC GPM Network SRL J12/1240/2010, CUI 27242723 cu sediul în Floresti str. Muzeul Apei nr. 11 sc. 2
parter ap. 2, jud. Cluj si în consecinta:
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC GPM Network SRL şi desemnează în calitate de
administrator judiciar provizoriu CII Horaţiu Hânganu, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr.
85/2014.
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1
din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
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
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Dispune desemnarea administratorului special.
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor
ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform
prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014.
Stabileşte în sarcina debitoarei/administratorului special obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate
informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni
anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.
Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor
unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014,
obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 100 din Legea nr.
85/2014.
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 29.05.2018, termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de
19.06.2018, termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de
administratorul judiciar în tabelul preliminar, de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar şi termenul pentru soluţionarea contestaţii la tabel şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor
la 18.09.2018. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire
a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din
Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din
Legea nr. 85/2014 în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notificã: creditoarea şi
debitoarea în cazul formulării unei propuneri de trecere a debitoarei în faliment în procedură simplificată şi fixează
termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 18.09.2018.
Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica în data de 03.04.2018.
Judecator Sindic,
Grefier,
Dana Monica Dudaş
Mariana Vulturar
Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RAIGEO SRL, cod unic de înregistrare: 27910261
Număr dosar: 1247/63/2018; Termen: 21.05.2018; Instanță: Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă; Judecător sindic:
Daniela Sprînceană; Complet: C4F
Lichidator judiciar: Coreli IPURL; CIF: RO20853312; RFO II 0133/2006; Sediu: Craiova, str. Dâmbovița, nr. 13, bl.
46, ap. 1, jud. Dolj; Tel.: 0351414261; Fax: 0351414262; E-mail: office@coreli.ro; Nume și prenume reprezentant
lichidator judiciar persoană juridică: Pîrvan Ion
Debitor: Raigeo SRL; CIF: 27910261; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/48/2011; Sediu: Craiova, str.
Geniștilor, nr. 65, jud. Dolj
Tabelul preliminar al creanțelor împotriva debitorului Raigeo SRL
Nr. 729/23.04.2018
Nr Nume
crt creditor

1

AJFP
Dolj

Sediu creditor
Craiova, str.
Mitropolit
Firmilian, nr. 2,
jud. Dolj

Data
Creanța
depunerii solicitată
în
termen

Temeiul creanței

Obligații bugetul de
65.849 lei stat, asig. sociale,
Bugetară șomaj, sănătate; debit
principal și accesorii

Suma
acceptată
(lei)

Caracteristicil
e creanței
admise

65.849 Bugetară

Rang de
prioritate

Obs.

% masă
credală

art. 161 pct.
5

100

Total: 65.849 lei
Lichidator judiciar Coreli IPURL prin asociat coordonator Pîrvan Ion
Județul Gorj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea JULIETTE BEST BAKERY PROD SRL, cod unic de înregistrare: 29540467
România Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg-Jiu, judeţul Gorj
Dosar nr. 7888/95/2013
Comunicare sentinţa nr. 174,
Emisă în data de 02.05.2018
Către, Debitoarea Juliette Best Bakery Prod SRL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 116, biroul nr. 1, parter, judeţul
Gorj, CIF 29540467, J18/21/2012.
Se comunică alăturat copia sentinţei nr. 174 din 24.04.2018 pronunţată în dosarul nr. 7888/95/2013 de Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă privind pe debitoarea Juliette Best Bakery Prod SRL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 116, biroul
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
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