BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10088/17.05.2018
(lista anexă)
Se comunică, alăturat, copia încheierii / sentinţei civile / deciziei civile nr. …. din data de 08.05.2018, pronunţată în
dosarul nr. 13147/3/2018, de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila, privind debitorul
S.C. Purator Systems SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Drumul Piscu Lung nr.92-96, sc.1, et.1, ap.2,
J40/2805/2008, CUI 23311367.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Dosar nr. 13147/3/2018
România
TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECŢIA a VII-a CIVILĂ
Încheiere
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 08.05.2018
Tribunalul constituit din:
Președinte -Judecător Sindic: Elena Blidaru Mateescu
Grefier: Marilena Sandu
Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de către debitoarea SC Purator Systems SRL, întemeiată pe dispoziţiile
Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de Consiliu se prezintă debitoarea, prin avocat Siniavschi Mihai Codrin,
care depune delegaţie de substituire nr. 1 la dosar (fila 118) şi avocat Andrei Mircea Zamfirescu cu împuternicire
avocaţială în baza contractului de asistenţă juridică nr. 1804494/08.03.2018, aflată la fila 4 din dosar.
Procedura este legal îndeplinită, cauza fiind soluţionată fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că s-au depus la dosar, prin serviciul
registratură, cerere de desemnare administrator judiciar provizoriu de către creditor Tihoc Adrian Mihai, un set de
înscrisuri, de către debitoare, după care:
Tribunalul, constatând că pricina se află la primul termen de judecată, în temeiul art. 131 alin. 1 C.Proc.Civ. procedează
din oficiu la verificarea competenţei în soluţionarea pricinii şi constată că este competent general, material şi teritorial
să soluţioneze cauza, faţă de dispoziţiile art. 95 alin. 4 C.Proc.Civ. coroborate cu prevederile art. 41 din Legea nr.
85/2014 privind procedura insolvenţei.
Constatând că nu mai sunt cereri de formulat ori excepţii de soluţionat, tribunalul acordă cuvântul asupra probelor.
Debitoarea, prin apărător, arată că nu mai are alte probe de solicitat.
Tribunalul, în temeiul art. 255 coroborat cu art. 258 C.Proc.Civ. încuviinţează administrarea probei cu înscrisuri, astfel
cum a fost solicitată de către debitoare, apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă în soluţionarea cauzei.
Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat ori probe de administrat, tribunalul acordă cuvântul pe fond.
Debitoarea, prin apărător Siniavschi Mihai Codrin, solicită instanţei să constate starea de insolvenţă a debitoarei şi să
dispună deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată, precum şi numirea lichidatorului judiciar Standard
Insolv S.P.R.L. Arată că, în fapt, debitoarea este în imposibilitatea de a plăti creanţe exigibile în valoare de 2.289.797
lei. Cu toate că de-a lungul timpului a încercat să-şi redreseze activitatea, nu a avut nicio posibilitate în acest sens.
Consideră că se aplică prezumţia de la art. 5 pct. 29 din Legea insolvenţei cu privire la constatarea stării de insolvenţă.
În drept, cu privire la condiţia prevăzută de art. 5 pct. 29, astfel cum rezultă atât din contul de profit şi pierdere din
01.12.2017, cât şi din cuprinsul borderoului de creanţe datorată creditorului Wallner & Neubert GmbH, datoriile au o
scadenţă de mai bine de 60 de zile. În ceea ce priveşte art. 5 pct. 29 cu privire la pragul de 40.000 lei, solicită să se
constate, că potrivit aceluiaşi borderou creanţa datorată este mult mai mare decât valoarea prag de 40.000 lei. De
asemenea, este îndeplinită şi condiţia prevăzută de art. 38 alin. 2 din Lege cu privire la consimţământul adunării
asociaţilor în sensul deschiderii procedurii simplificate, aceasta rezultând din hotărârea adunării generale a asociaţilor
nr. 2/28.02.2018. În acest sens, solicită să se constate că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014
şi să se dispună deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă.
Debitoarea, prin apărător Andrei Mircea Zamfirescu, pune aceleaşi concluzii.
Tribunalul, constatând cauza în stare de judecată, o reţine spre soluţionare.
Tribunalul,
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Prin cererea introdusă pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă la data de 20.04.2018 şi înregistrată sub
nr. 13147/3/2018, debitoarea SC Purator Systems SRL, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să
dispună deschiderea procedurii simplificate a falimentului, precum şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar a
practicianului Standard Insolv S.P.R.L.
În motivare, s-a arătat de către debitoare faptul că societatea se află în stare de insolvenţă pentru neplata datoriilor
exigibile, întrucât fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor în sumă de 2.289.797,15 lei.
Societatea a funcţionat ca şi centru de supraveghere şi îngrijire copii şi a cunoscut o dezvoltare mare în primii ani de
activitate. Datorită specificului activităţii, a fost necesară angajarea unui număr mare de angajaţi, astfel încât a avut atât
educatori, îngrijitori, cât şi şoferi şi bucătari.
Odată cu modificarea legii educaţiei, prin care clasa pregătitoare a fost transferată la şcoală, într-un singur an, au părăsit
câte două clase odată fiecare sediu. Tot în această perioadă, datorită crizei generale, veniturile părinţilor au scăzut şi din
ce în ce mai puţini părinţi au optat pentru învăţământul particular.
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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Având în vedere că nu există soluţii viabile de redresare a activităţii, se impune în prezent deschiderea procedurii
simplificate.
În drept, debitoarea s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 66-69 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
În probaţiune, debitoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, pe care le-a depus la dosarul cauzei, în copie
certificată pentru conformitate cu originalul, potrivit art. 150 C.Proc.Civ..
Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din
O.U.G. nr. 80/2013.
În cauză, judecătorul sindic a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri, potrivit art. 255 şi art. 258 C.Proc.Civ.,
apreciind că aceasta este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele:
În conformitate cu art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi, în termen de maxim 30 zile de la apariţia stării de
insolvenţă.
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 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, astfel:
a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de
creditor;
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile
angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.
Totodată, potrivit art. 145 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin
încheiere, în condiţiile art. 71, intrarea în faliment în următoarele cazuri: a) debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în
procedura simplificată; b) debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare; c) niciunul dintre celelalte subiecte de
drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, potrivit dispoziţiilor art. 132, sau niciunul dintre planurile
propuse nu a fost acceptat şi confirmat.
Astfel, atunci când constată că nu mai dispune de fonduri băneşti suficiente pentru plata datoriilor exigibile, debitorul
este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor legii insolvenţei, în termen de 30 zile de la
apariţia stării de insolvenţă, însoţită de înscrisurile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 .
Potrivit dispoziţiilor antemenţionate, cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte:
a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna
precedenta datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;
c) 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;
d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii
introductive;
e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile
în nume colectiv şi cele în comandită;
g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare, conform
unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;
h) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;
i) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul
societăţilor agricole ori, după caz, Oficiul Registrului Comerþului sau alte registre în a cărui raza teritorială se află
sediul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute
de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;
j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau
administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenționate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de
fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările
şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu
modificările si completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de
prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;
k) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente
financiare emise;
l) o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora;
m) dovada codului unic de înregistrare;
n) dovada notificării organului fiscal competent.
Conform art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66,
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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judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută potrivit
prevederilor art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una
dintre categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii
simplificate. Minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată, administratorului
judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic.
În cauză, judecătorul sindic reţine că societatea debitoare SC Purator Systems SRL, a depus la dosarul cauzei
înscrisurile prevăzute de art. 67 din Lege, din care rezultă incapacitatea acesteia de achitare a datoriilor exigibile, faţă de
lipsa fondurilor băneşti, precum şi starea vădită de insolvenţă în care se află la momentul formulării cererii.
În acest sens instanţa reţine că din actele depuse în probaţiune la dosarul cauzei reiese faptul că societatea debitoare
înregistrează datorii ce depăşesc cu mult valoarea prag ( a se vedea în acest sens balanţa de verificare aferentă lunii
martie 2018, lista creditorilor, precum şi bilanţul la data de 31.12.2017), context în care judecătorul sindic apreciază că
debitoarea este în stare de insolvenţă datorită insuficienţei fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor
exigibile.
Totodată judecătorul sindic reţine intenţia de deschidere a procedurii simplificate a falimentului, manifestată de către
debitoare prin cererea introductivă.
În considerarea aspectelor mai sus arătate, judecătorul sindic va admite cererea debitoarei şi, în temeiul art. 145 alin. 1
pct. A) lit. a) rap. la art. 66 alin.1 şi art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, va dispune
intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei SC Purator Systems SRL
Totodată, în temeiul art. 85 alin. 4 şi art. 145 alin. 2 din lege va ridica dreptul de administrare al debitoarei şi va dispune
dizolvarea societăţii debitoare.
Faţă de dispoziţiile art. 86 din Lege, judecătorul sindic va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil
în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului, obligaţia de înştiinţare a
băncilor revenindu-i lichidatorului.
Totodată, va dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar.
Potrivit art. 100 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va fixa termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 19.06.2018. Totodată, potrivit art. 100 alin. 1 lit. c) şi
d) va fixa termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la data de 26.06.2018, iar termenul pentru definitivarea tabelului definitiv al creanţelor la 10.07.2018.
Cu respectarea dispoziţiilor art. 100 alin. 1 lit. e) din Lege, va stabili data primei şedinţe a adunării creditorilor la data
de 28.06.2018.
Faţă de manifestarea de voinţă a societăţii debitoare şi faţă de dispoziţiile art. 73 coroborat cu art. 45 alin 1 lit. d) şi art.
57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic urmează să numească în calitate de lichidator pe Standard Insolv
S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitoarei.
Judecătorul sindic nu va avea în vedere propunerea formulată în acest sens de către Tihoc Adrian Mihai, având în
vedere că acesta nu a făcut în nici un fel dovada calităţii sale de creditor al societăţii debitoare şi nici nu a formulat o
cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, singurul său demers în cauză fiind acela de a solicita desemnarea
practicianului în insolvenţă pe care l-a propus.
În temeiul art. 147 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 judecătorul va dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în
condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea
dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate
cu art. 74 raportat la 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.
Conform art. 101 alin. 1 din Lege, va pune în vedere lichidatorului judiciar să înceapă în 60 de zile de la data
deschiderii procedurii, procedura de inventariere a bunurilor debitoarei, precum şi să întocmească şi să depună la dosar,
în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1.
În considerarea dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune deschiderea de către debitoare
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 urmând a fi deschis de către lichidatorul
judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Totodată, va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi va dispune
îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Totodată, va pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea
nr. 85/2014.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea debitoarei SC Purator Systems SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Drumul Piscu Lung nr.92-96, sc.1,
et.1, ap.2, J40/2805/2008, CUI 23311367.
În temeiul art. 145 alin. 1 pct. A) lit. a) rap. la art. 66 alin.1 şi art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura
insolvenţei, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei.
În temeiul art. 85 alin. 4 şi art. 145 alin. 2 din lege ridică dreptul de administrare al debitoarei şi dispune dizolvarea
societăţii debitoare.
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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Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al lichidatorului, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar.
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de
19.06.2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la data de 26.06.2018.
Fixează termenul pentru definitivarea tabelului definitiv al creanţelor la 10.07.2018.
Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 28.06.2018.
Numeşte în calitate de lichidator, la solicitarea debitoarei, pe Standard Insolv S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitoarei.
În temeiul art. 147 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de
art. 99, art. 100 şi art. 76.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să înceapă în 60 de zile de la data deschiderii procedurii, procedura de
inventariere a bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare,
raportul prevăzut la art. 97.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 16.10.2018.
Executorie. Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare.
Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 08.05.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Elena Blidaru Mateescu
Marilena Sandu
9. Societatea SILVA GROUP DIVIZIA AGRICOLĂ SRL, cod unic de înregistrare: 28987930
România
Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII-a Civila
Bucureşti Splaiul Independenţei
nr. 319 L, clădirea B, sector 6
Dosar nr. 35361/3/2017/a12
Termen: 13.06.2018, C 6 camera de consiliu, ora 9,00, sala E 32.
Citaţie
emisă la: ziua 10 luna 05 anul 2018
CONTESTATOR
1. NICULESCU RAZVAN NICOLAE CU DOMICILIUL ALES LA CIA LAURA FARCA - sector 2, Bucureşti, str.
Prof.Dr.Mihail Georgescu, nr. 6, ap. 8
2. NICULESCU FLORIAN-COSMIN CU DOMICILIUL ALES LA CIA LAURA FARCA - sector 2, Bucureşti, str.
Prof.Dr.Mihail Georgescu, nr. 6, ap. 8
DEBITOR
3. SILVA GROUP DIVIZIA AGRICOLA SRL - sector 3, Bucureşti, sos.Mihai Bravu, nr. 301, bl. 18, sc. A, et. 5, ap.
32
INTIMAT
4. SILVA GROUP DIVIZIA AGRICOLA SRL PRIN ADMINISTRATOR VOICU MARIAN-STEFAN - sector 3,
Bucureşti, sos.Mihai Bravu, nr. 301, bl. 18, et. 5, ap. 32
5. STANDARD INSOLV SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SILVA GROUP DIVIZIA AGRICOLA SRL sector 5, Bucureşti, Piata Natiunile Unite, nr. 8, bl. 104, sc. 3, et. 4, ap. 53
(lista anexă)
este chemat/sunt chemaţi la această instanţă, camera E 32, C 6camera de consiliu în ziua de 13 luna 06 anul 2018, ora
9.00, în proces cu SILVA GROUP DIVIZIA AGRICOLA SRL - sector 3, Bucureşti, sos.Mihai Bravu, nr. 301, bl. 18,
sc. A, et. 5, ap. 32 pentru Legea 85/2014- contestaţie împotriva măsurilor administratorului.
(obiect cauză)
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:…...............………
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, şi timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancţiunea anulării cererii.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
(semnătura şi ştampila)

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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