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Județul Gorj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SA, cod unic de înregistrare: 15112169 
România 
Tribunalul Gorj 
Secţia a II-a Civilă  
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg-Jiu, Judeţul Gorj  
Dosar 1248/95/2018 

Comunicare încheierea nr. 19, 
emisă în data de 15, luna 05, anul 2018 

Către, 
Debitoarea Întreprinderea De Drumuri Şi Poduri SA, cu sediul în str. 14 Octombrie nr. 42, Târgu Jiu judeţul Gorj, CUI 
15112169, număr de ordine în registrul comerţului J18/521/2002. 
 Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 19 din data de 23.04.2018, pronunţată în dosarul nr. 1248/95/2018, de 
Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă privind debitoarea Întreprinderea De Drumuri şi Poduri SA, cu sediul în str. 14 
Octombrie nr. 42, Târgu Jiu judeţul Gorj, CUI 15112169, număr de ordine în registrul comerţului J18/521/2002. 
Judecător - sindic,                                                                      Grefier - sindic, 
Puianu Minodora                                                                                        Irina Corobea 

* 
Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2018:024.000019 
Cod operator 2442/2443 
Dosar nr. 1248/95/2018 
România 
Tribunalul Gorj 
Secţia a II-a Civilă 

Încheierea nr. 19 
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 23 Aprilie 2018 

Completul compus din: 
Judecător-sindic: Minodora Puianu 

Grefier: Irina Eliza Mihaela Corobea 
Pe rol fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei formulată de debitoarea Întreprinderea 
De Drumuri Şi Poduri Gorj SA, reprezentată prin director general Florica Marius Iulian.  
La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au lipsit părţile.  
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează depunerea la dosar, prin serviciul registratură, a următoarelor 
înscrisuri: ultima situaţie financiară anuală 2017, certificată de auditor, contul profit pierdere pentru anul 2017 şi balanţa 
de verificare martie 2018. 
Verificându-şi competenţa, judecătorul sindic a constatat că Tribunalul Gorj-secţia a II-a este competent material şi 
teritorial să soluţioneze prezenta cauză, în temeiul art. 41 din Legea nr 85/2014. 
În temeiul art. 255-258, coroborat cu art. 237 pct. 7 C.p.c., apreciind că proba cu înscrisurile depuse la dosarul este utilă 
şi concludentă soluţionării cererii, judecătorul sindic a încuviinţat această probă. 
Constatând că nu mai sunt probe de administrat, judecătorul sindic a reţinut cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei în pronunţare. 

Judecătorul-sindic, 
Prin cererea înregistrată la data de 10.04.2018, debitoarea Întreprinderea De Drumuri Şi Poduri Gorj SA, prin director 
general Florica Marius Iulian, a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei. 
În motivarea cererii, a arătat că societatea a fost înfiinţată în anul 2002, având ca obiect de activitate principal lucrări de 
construcţii a drumurilor şi autostrăzilor. A precizat că la data formulării prezentei cereri în patrimoniul societăţii există 
o lipsă de lichidităţi care afectează activitatea societăţii, în sensul că, din cauza insuficienţei fondurilor băneşti 
disponibile, se află în imposibilitatea de a plăti datoriile exigibile către creditori. Debitorul a învederat că se află în cazul 
unei insolvenţe vădite, întrucât nu a achitat în termen de 60 de zile, din cauza insuficienţei fondurilor băneşti 
disponibile, datoriile exigibile către creditorii societăţii, astfel cum le probează prin înscrisurile depuse în susţinerea 
cererii. A învederat faptul că, la data prezentei, valoarea datoriilor certe, lichide şi exigibile este de 6.842.625,35 lei, 
mai vechi de 60 de zile, astfel: - Credite bancare: 1.255.659,30 lei; Obligaţii comerciale: 4.540.973,20 lei; Obligaţii 
bugetare: 300.735 lei; Datorii faţă de personal: 79.535 lei; Datorii faţă de alţi creditori: 665.722,85 lei. A precizat că 
există posibilitatea începerii procedurilor de executare silită de către creditori, prin instituirea de popriri asupra 
conturilor bancare precum şi sechestru asupra unor bunuri mobile proprietatea societăţii. 
Aceasta măsură de executare silită poate afecta în mod iremediabil situaţia societăţii şi şansele de reorganizare, motiv 
pentru care a solicitat deschiderea cu celeritate a procedurii insolvenţei în vederea depunerii unui plan de reorganizare, 
plan ce poate fi benefic pentru toţi creditorii săi întrucât reorganizarea societăţii va asigura o recuperare mult mai bună a 
creanţelor decât un eventual faliment. Neexistând premize că se va reuşi plata datoriilor restante şi asigurarea 
autofinanţării, prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din data de 05.04.2018 s-a decis formularea cererii de 
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deschidere a procedurii generale a Insolvenţei. Neexistând premize că se va reuşi plata datoriilor restante şi asigurarea 
autofinanţării, prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din data de 05.04.2018 s-a decis formularea cererii de 
deschidere a procedurii generale a în solventei şi împuternicirea domnului director general Florică Marius Iulian, pentru 
întocmirea, semnarea şi înregistrarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei la Tribunalul Gorj. 
Pentru motivele expuse mai sus, a apreciat că societatea îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de Legea 85/2014, 
pentru ca onorata instanţă să admită cererea şi să dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei, astfel: - în 
conformitate cu dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să 
adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la 
apariţia stării de insolvenţă; - Conform art. 53 pct. 29 din Legea 85/2014, insolvenţă este acea stare a patrimoniului 
debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi 
exigibile. Aceasta se prezumă în situaţia în care debitorul după 60 de zile de ia scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de 
creditor sau este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, 
cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.  
Conform motivelor expuse mai sus şi documentelor anexate în dovedirea cererii, Întreprinderea de Drumuri şi Poduri 
Gorj SA se află în stare de insolvenţă, fondurile băneşti disponibile fiind insuficiente pentru plata datoriilor certe, 
lichide şi exigibile, fiind astfel îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66 şi art. 71 alin. (1) din Legea 85/2014 pentru 
deschiderea procedurii generale a Insolvenţei debitoarei.  
În concluzie, a solicitat următoarele: desemnarea unui judecător-sindic dintre Judecători sindici din cadrul Tribunalului 
Gorj; admiterea cererii formulate şi deschiderea procedurii generale a Insolvenţei debitorului Întreprinderea pe Drumuri 
şi Poduri Gorj SA; desemnarea ca administrator judiciar a Consulting Company IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor 
Vladimirescu. nr. 15, jud. Gorj, reprezentată de practician în insolventă Ciobanu Emanoil, cu un onorariu lunar de 5000 
lei, exclusiv TVA.  
Prezentei cereri i-au fost anexate următoarele înscrisuri, respectiv: balanţa sintetică la 28.02.2018, lista numelor şi 
adreselor creditorilor, conform art.67 alin. 1 lit. c din Legea 85/2014, balanţa parţială la 28.02.2018, declaraţie pe 
proprie răspundere ca societatea nu face parte dintr-un grup de interes economic sau lista membrilor grupului de interes 
economic, sau după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandita; 
conform art. 67 alin. 1 lit. f) din Legea 85/2014, declaraţia privind intenţia de a depune un plan de reorganizare, 
conform art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea 85/2014, descrierea sumară a modalităţilor privind reorganizarea conform art. 67 
alin. 1 lit. h din Legea 85/2014, declaraţie pe proprie răspundere ca societatea nu face parte dintr-un grup de societăţi, 
conform art. 67 alin. 1 lit. l) din Legea 85/2014, dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de 
deschiderea procedurii insolvenţei, conform art. 66 alin. l şi art. 67 alin l lit. n din Legea 85/2014, din data de 
05.04.2018. 
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei, chitanţa seria 77812/2018 nr. 0050354/05.04.2018, fila nr. 2. 
În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 66 raportat la art. 5, pct. 29 şi art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Analizând cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, prin prisma motivelor invocate, a înscrisurilor 
depuse la dosar şi a dispoziţiilor legale aplicabile în materie, judecătorul sindic constată cererea întemeiată, pentru 
următoarele considerente:  
Referitor la îndeplinirea condițiilor referitoare la calitatea procesuală activă a persoanei ce solicită deschiderea 
procedurii insolvenței, se constată că debitoarea SC Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA are calitatea de 
profesionist, în sensul art. 3 alin.2 din Codul civil, fiind supus dispozițiilor Legii nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvență, în conformitate cu art. 3 din lege. Judecătorul sindic reţine că debitoarea este o 
societate comercială cu răspundere limitată înregistrată în registrul comerţului Gorj, conform extrasului privind 
furnizarea informaţiilor nr 604791/04.04.2018, emis de Oficiul Registrului Comerţului, certificat de înregistrare seria B 
nr 14882295, emis de Oficiul Registrului Comerţului. 
Potrivit art.66 alin.4 din Legea nr.85/2014 debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă va putea să 
adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentului titlu. 
Judecătorul sindic constată că societatea debitoare a indicat o valoare a datoriilor bugetare și la creditori chirografari, ce 
depășește valoarea prag de 40.000 lei, susținând existența unei insolvabilități vădite, determinate de lipsa fondurilor 
bănești şi de faptul că nu a achitat datorii mai vechi de 60 de zile de la scadenţă, dovada fiind făcută prin depunerea 
balanţei sintetice, a balanţei parţială, balanţa de stocuri aferente perioadei 01.02.2018 la 28.02.2018, a situaţiei 
financiare a anului 2017, contului de profit şi pierdere 2017, registre de bancă ale societăţii debitoare emise de BRD, 
Bancpost, Trezorerie, raport audit din 16.04.2018. Astfel, prin înscrisurile anexate cererii debitoarei, s-a dovedit starea 
de insolvenţă iminentă în sensul art.29 alin.l lit.b din Legea nr.85/2014. 
Judecătorul sindic constată că societatea debitoare a ataşat cererii introductive înscrisurile expres prevăzute de 
dispoziţiile art. 67 alin 1 din legea nr 85/2014. Astfel, la dosarul cauzei au fost depuse situaţie financiară anuală a anului 
2017, certificată de administrator şi contabil, balanţa de verificare din luna martie 2018-luna precedentă introducerii 
cererii de deschidere a procedurii; contul de profit şi pierderi pentru anul 2017, lista cu bunurile debitorului, declaraţie 
pe propria răspundere a administratorului debitoarei în sensul că societatea nu face parte dintr-un grup de interes 
economic, plan de reorganizare în vederea stingerii datoriilor, modalităţi avute în vedere pentru reorganizarea societăţii, 
listă cu numele, adresele creditorilor şi creanţele acestora, declaraţie autentificată sub nr 1348/05.04.2018 şi nr 
1359/2018 de BNP Nicolae Popescu Bejat privind faptul că administratorii nu au fost condamnați definitiv pentru 
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infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie, de serviciu, de fals în ultimii 5 anii anteriori deschiderii 
procedurii şi referitoare la faptul că societatea nu a fost supusă procedurii reorganizării, dovada notificării organului 
fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenței - adresa nr GJG 17317/05.04.2018. 
Aşadar, constatând că societatea debitoare are calitatea de profesionist, că la dosarul cauzei au fost depuse înscrisurile 
obligatorii prevăzute de art.67 lege 85/2014, judecătorul sindic, conform art.71 raportat la art. 66 din Legea nr.85/2014 
va admite cererea de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitoarei SC Întreprinderea de Drumuri Şi Poduri 
Gorj SA., va admite cererea debitoarei de deschidere a procedurii generale a falimentului. 
În conformitate cu art.45 lit. d din lege, va fi desemnat administratorul judiciar solicitat de debitoare, Consulting 
Company IPURL, cu un onorariu provizoriu de 5.000 lei, din averea debitoarei, conform ofertei depuse la dosar, care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege.  

Pentru aceste motive, dispune: 
Admite cererea de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitoarei Întreprinderea de Drumuri Şi poduri Gorj 
SA, cu sediul în str. 14 Octombrie nr. 42, Târgu Jiu, jud. Gorj, având cod fiscal 15112169, număr de înmatriculare în 
registrul comerţului J18/521/2002, reprezentată prin director general Florica Marius Iulian. 
În temeiul art.72 alin.6 din Legea nr.85/2014, dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei IDP Gorj 
SA (în perioada de observaţie) . 
În temeiul art.73 din Legea nr.85/2014, numeşte administrator judiciar provizoriu a Consulting Company IPURL care 
va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege cu un onorariu lunar de 5.000 lei. 
 În temeiul art.73 şi art. 99 din Legea nr.85/2014, dispune efectuarea de către administratorul judiciar a notificărilor 
prev. de art. 100 din lege, precum şi notificarea deschiderii procedurii creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, 
potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi publicarea, pe cheltuiala averii debitorului într-un ziar de largă 
circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
În temeiul art.39 alin.2 din Legea nr.85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi 
suportate cheltuielile aferente procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar, iar în lipsa disponibilităţilor în cont se va utiliza fondul de lichidare. 
În temeiul art. 71 alin.2 din Lege anr.85/2014, termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la 
încheierii de deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea notificării, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor 
este de 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. 
În temeiul art. 58 din Legea nr.85/2014, fixează termen pentru depunerea primului raport la data de 14.05.2018.  
În temeiul art. 71 alin 2 şi art. 100 alin 1 din Legea nr 85/2014, fixează termenul limită de depunere de către creditori a 
opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii în 10 zile de la primirea notificării de deschidere a procedurii, urmând 
ca eventuale opoziţii să fie soluţionate în termen de 5 zile de la data expirării termenului de depunere. 
În temeiul art. 100 din Lege anr.85/2014, fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la data de 
06.06.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor 
la data de 16.07.2018.  
 Fixează termenul pentru întocmirea şi publicarea tabelului definitiv la data de 10.08.2018. 
În temeiul art. 111 alin.2 din Legea nr.85/2014, termenul pentru formularea contestaţiilor la tabelul de creanţe este de 7 
zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar.  
În temeiul art. 71 alin 2 şi art. 100 alin 1 din Legea nr 85/2014, stabileşte prima şedinţă a adunării creditorilor la data de 
23.07.2018, ora 10, publicare la sediul lichidatorului judiciar provizoriu. 
În temeiul art.76 din Legea nr.85/2014, dispune comunicarea prezentei sentinţe Judecătoriei Tg Jiu, jud. Gorj în vederea 
aplicării prev. art. 75 din legea insolvenţei. 
Acordă termen de procedură la data de 19.06 2018. 
Cu apel în termen de 07 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Aprilie 2018, la Tribunalul Gorj. 
Judecător - sindic,                                                                      Grefier - sindic, 
Minodora Puianu                                                                Irina Eliza Mihaela Corobea 
 
Județul Ialomiţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TTT AUTO SRL, cod unic de înregistrare: 23659990 
România Tribunalul Ialomița 
Secţia Civilă 
Str. Cosminului, Nr. 12, Jud.Ialomiţa 
Dosar 2099/98/2015/a4 

Comunicare hotarâre civilă nr. 518/2018  
din data de 20 aprilie 2018 

Către, 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii de amânarea pronunţării şi a hotărârii civile nr. 518/F din data de 20 aprilie 2018 
pronunţată în dosarul nr. 2099/98/2015/a4 de Tribunalul Ialomiţa, Secţia Civilă, privind pe debitorul S.C. Ttt Auto 

Administrator
Highlight




