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Total cheltuieli de procedură  157,59 

Justificarea cheltuielilor aflându-se în rapoartele de activitate anterioare. 

9. Cereri adresate judecătorului sindic: Faţă de cele menționate în prezentul raport, lichidatorul judiciar solicită 

respectuos instanței: - Să acorde un termen de judecată în vederea, preluării gestiunii de către lichidatorul judiciar; 

- Punerii în discuție a cererii de atragere a răspunderii personale patrimoniale. 

Lichidator judiciar, Alpinsolv SPRL, prin pr. coordonator, Ţepeş-Ghibosu Ionel 

 

Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea NORWEST ROMANIA SRL, cod unic de înregistrare: 13633969 

România, Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Dosar 2331/105/2018 

Comunicare încheiere din data de 25.05.2018 

emisă la: ziua 29, luna 05, anul 2018 

Conform listei anexe 

Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 25.05.2018 pronunţată în dosarul nr. 2331/105/2018 de Tribunalul 

Prahova, Secţia a II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitoarea NORWEST ROMANIA SRL, 

cu sediul în Ploieşti, str. Rahovei nr.2, nr. 14 judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare 13633969 şi număr de 

ordine în Registrul Comerţului J29/5/2001. 

Lista cu destinatarii comunicării încheierii din data de 25.05.25018 privind debitoarea SC Norwest Romania SRL 

1. NORWEST ROMANIA SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Rahovei nr.2, nr. 14 judeţul Prahova, având cod unic de 

înregistrare 13633969 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J29/5/2001 

2. CII CONSTANTIN VALERICA, cu sediul în Câmpina, str. Muscelului, nr. 40, jud. Prahova  

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 

România, Tribunalul Prahova, Secția A – II – A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Birou Faliment 

Dosar nr. 2331/105/2018 

Încheiere 

Şedinţa din camera de consiliu din 25 mai 2018 

Instanţa constituită din: 

Judecător sindic: Marin Robert 

Grefier: Dumitrache Romelia 

Pe rol fiind soluţionarea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC NORWEST ROMANIA SRL, 

cu sediul în Ploieşti, str. Rahovei, nr. 2, judeţul Prahova, număr de ordine în registrul comerţului J29/5/2001, cod unic 

de înregistrare 13633969. 

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei conform chitanţei 123811/17.05.2018 anulată 

la dosar (fila 15). 

Fără citare. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că a fost depusă cerere pentru deschiderea 

procedurii de către SC SANIMAT ROM SRL în contradictoriu cu aceeaşi debitoare. 

Judecătorul sindic având în vedere că a fost depusă cerere pentru deschiderea procedurii debitorului SC NORWEST 

ROMANIA SRL de către creditorul SC SANIMAT ROM SRL dispune ataşarea acesteia la cererea formulată de 

societatea debitoare conform art. 66 alin. 6 din Legea 85/2014. 

Judecătorul sindic analizând actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare 

asupra cererii. 

Judecătorul sindic, 

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 17.05.2018 sub nr. 2331/105/2018, debitoarea 

NORWEST ROMANIA SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi să se dispună în temeiul disp. 

art. 45 alin. 1 lit. d din lege, desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu pe CII Constantin Valerica.  

În motivarea cererii a arătat că societatea se află în insolvenţă potrivit art.5 pct. 29 din legea 85/2014, având în vedere 

că patrimoniul societăţii este caracterizat prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. 

A arătat că societatea are datorii în cuantum de cel puţin 1100000 lei, datorii certe lichide şi exigibile la furnizori, 

bugetul de stat, clienţi şi salariaţi. 

În drept au fost invocate disp. art. 66 şi urm din legea 85/2014. 

A anexat înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014. 

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 200 lei. 

Instanţa a admis pentru debitoare proba cu înscrisurile anexate la dosar. 

Analizând cererea de faţă, reţine următoarele: 

Potrivit disp. art. 5 pct. 26 şi art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, orice debitor cu o datorie certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, cu un cuantum minim de 

40.000 lei poate introduce o cerere pentru a fi supus procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
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Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10871/30.05.2018 
 

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 

 

19 

Din textul legal rezultă condiţiile care trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru declanşarea procedurii insolvenţei, 

prima condiţie referindu-se la titularul cererii şi natura creanţei, iar cea de-a doua la debitor, care trebuie să se afle în 

stare de insolvenţă prezumată. 

Conform art. 5 pct. 29 din lege, insolvenţa este starea patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa 

fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, fiind prezumată ca vădită atunci când debitorul, după 60 

de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor. 

Aşadar, starea de insolvenţă presupune încetarea plăţilor timp de mai bine de 60 de zile, ca urmare a lipsei fondurilor 

băneşti din averea debitorului. 

În speţă se reţine că suma indicată de creditoare este compusă din sume datorate către bugetul consolidat de stat, sume 

datorate către asociaţii societăţii în cuantum şi sume datorate către furnizorii societăţii, salariaţi şi alţi creditori în 

cuantum total de peste 40000 de lei, valoarea prag. 

Faţă de aceste considerente, tribunalul constată că prezenta cerere este întemeiată şi în baza art. 71 din Legea nr. 

85/2014 se va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei. 

Dintre ofertele de servicii depuse de practicieni la dosarul cauzei, ţinând seama de pregătirea profesională şi experienţa 

în soluţionarea cazurilor în care au fost desemnaţi, disponibilitatea de timp şi resursele umane deţinute, în temeiul art. 

73 din Legea 85/2014, precum şi de opţiunea debitoarei, în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. d din lege, judecătorul sindic va 

desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, administrator judiciar pe CII Constantin Valerica, cu sediul în 

Câmpina, str. Muscelului, nr 40 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 

2.000 lei. 

Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi 

Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi 

într-un ziar de largă circulaţie, conform art. 99 şi 100 din lege. 

Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în 

procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art. 92 alin. 1 din lege, 

la 15.06.2018. 

În temeiul dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 85/2014 va fixa următoarele termene: 

a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca 

urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. 1, la 10 zile de la primirea notificării şi termen 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, conform art. 100 lit. b 

din Legea nr. 85/2014, la 06.07.2018; 

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, potrivit art. 100 

lit. c din Legea nr. 85/2014, la 26.07.2018; 

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, conform art. 100 lit. d din Legea nr. 85/2014, la 17.08.2018; 

e) 02.08.2018 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar 

desemnat, conform art. 100 lit. e din Legea nr. 85/2014. 

 f) 03.07.2018 termenul prevăzut de art. 97 alin1 privind raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la 

apariţia insolvenţei 

În temeiul dispoziţiilor art. 74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de 

art. 67 alin.1 din lege, până la data de 06.06.2018. 

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 3 din lege, va dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont 

bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. 

Va pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta hotărâre tuturor instanţelor în a căror circumscripţie 

îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor 

acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia.  

Va fixa termen de judecată la data de 11.09.2018 şi pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport 

cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art. 59 din lege. 

În ceea ce priveşte cererile creditorilor de deschidere a procedurii insolvenţei acestea vor fi analizate ca declaraţii de 

creanţă conform art.66 alin 6 din lege. 

Pentru aceste motive în numele legii dispune: 

Dispune conexarea cererii creditorului SANIMAT ROM SRL care va fi înregistrată ca declaraţie de creanţă. 

Admite cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei a debitoarei NORWEST ROMANIA SRL, cu sediul în 

Ploieşti, str. Rahovei nr.2, nr. 14 judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare 13633969 şi număr de ordine în 

Registrul Comerţului J29/5/2001. 

În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: 

Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare. 

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d şi art. 73 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

Desemnează administrator judiciar provizoriu pe CII Constantin Valerica, cu sediul în Câmpina, str. Muscelului, nr 40 

care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2.000 lei. 

Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi 

Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi 

într-un ziar de largă circulaţie, conform art. 99 şi 100 din lege. 
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Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în 

procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art. 92 alin. 1 din lege , 

la 15.06.2018. 

În temeiul dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 85/2014 fixează următoarele termene: 

a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca 

urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. 1, la 10 zile de la primirea notificării şi termen 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, conform art. 100 lit. b 

din Legea nr. 85/2014, la 06.07.2018; 

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, potrivit art. 100 

lit. c din Legea nr. 85/2014, la 26.07.2018; 

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, conform art. 100 lit. d din Legea nr. 85/2014, la 17.08.2018; 

e) 02.08.2018 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar  

desemnat, conform art. 100 lit. e din Legea nr. 85/2014. 

f) 03.07.2018 termenul prevăzut de art. 97 alin1 privind raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 

insolvenţei 

În temeiul dispoziţiilor art. 74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de 

art. 67 alin.1 din lege, până la data de 06.06.2018. 

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 3 din lege, dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar 

la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. 

Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta hotărâre tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi 

are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor 

acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia.  

Fixează termen de judecată la data de 11.09.2018 şi pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport 

cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art. 59 din lege. 

Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare. 

Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova. 

Dată în camera de consiliu. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.05.2018. 

Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  

Marin Robert                                                                                                                                         Dumitrache Romelia 

 

2. Societatea POLIVALENTA BUILDING SRL, cod unic de înregistrare: 22592779 

Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Dosar nr. 6925/105/2016 

Debitor: POLIVALENTA BUILDING SRL- în faliment, en faillite, în bankruptcy  

Proces – verbal 

al adunării generale a creditorilor Polivalenta Building SRL, în faliment, en faillite, în bankruptcy 

Nr.909/29.05.2018 

Încheiat astazi, 29.05.2018, la adresa din Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr. 33-35, Cam. 3, sector 5 

Subscrisa Ciurea Insolv Expert IPURL, inregistrata în tabloul U.N.P.I.R. sub nr. matricol 0575, cu sediul în Bucureşti , 

str. Dr. Staicovici nr. 33-35, camera 3, sector 5, CIF: RO 29458503, fax 031/816.31.38, desemnata în calitate de 

lichidator judiciar al debitorului POLIVALENTA BUILDING SRL, în faliment, en faillite, în bankruptcy, cu sediul 

social în Ploiesti, Bd. Bucureşti, nr 28, demisol, camera 6, jud. Prahova, CUI 22592779, numar de ordine în registrul 

comerţului J29/2535/2008, desemnat în conformitate cu dispozitiile procesului verbal al adunarii creditorilor din data de 

29.03.2017 şi confirmat prin incheierea din 04.05.2017,  

In conformitate cu dispozitiile art. 48 din Legea 85/2014, a convocat Adunarea Generala a creditorilor Polivalenta 

Building SRL, prin convocatorul nr.830/17.05.2018, publicat în BPI nr.10153/18.05.2018, cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea propunerii de inchidere a procedurii de faliment a debitoarei POLIVALENTA BUILDING SRL. 

La data şi ora convocarii se constata urmatoarele: 

Cu privire la Cvorum: 

La sedinta Adunarii creditorilor POLIVALENTA BUILDING SRL, prezidata de catre lichidatorul judiciar în data de 

29.05.2018, orele 12:00, au fost convocati creditorii inscrisi în tabelul definitiv de creante prin Convocatorul 

nr.830/17.05.2018, prezenta la adunare cat şi voturile exprimate de creditori fiind consemnate în tabelul de mai jos:  

Nr. crt Denumire creditor Procent din masa credala (%) Mentiuni prezenta 

1 ALPHA BANK ROMANIA SA  98.58 % Absent 

2 
Municipiul Piatra Neamt-Directia 

Taxe şi Impozite 
1.31 % Absent 

3 AJFP Prahova 0.11% Absent 

Lichidatorul judiciar constata ca adunarea nu este legal intrunita, nefiind indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile 

art. 49 alin. (1) şi alin. (2) din Lg.85/2014, respectiv nu a participat niciun creditor. 
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