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Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea RIVIERE CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 24212930 
Tribunalul Timiş 
Secţia a II-a Civilă  
Mun. Timişoara, str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş  
Dosar nr. 1410/30/2018 

Comunicare încheiere de şedinţă nr. 463 pronunţată la 03.05.2018 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş  
Sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş 
Cod de identificare fiscală: 14942091 
S.C. Riviere Construct SRL  
Sediul în Mun. Timişoara, str. I.P. Pavlov, nr. 12, judeţul Timiş,  
J35/2651/2008, CUI 24212930 
SCP Insolvein SPRL, cu sediul în mun. Timişoara, str. Simion Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiş, RSP 0242  
Se comunică, alăturat, copia Încheierii de şedinţă nr. 463 din data de 03.05.2018, pronunţată în dosarul 1410/30/2018 de 
Tribunalul Timiş, Secţia Comercială – prin judecător sindic, privind debitorul SC Riviere Construct SRL , cu sediul în 
Mun. Timişoara, str. I.P. Pavlov, nr. 12, judeţul Timiş, J35/2651/2008, CUI 24212930. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Timiş 
Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1410/30/2018 

Încheiere nr. 463 
Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 03.05.2018 

Instanţa constituită din: 
Judecător sindic: Oana Sanda Avramescu  

Grefier: Diana Ţolescu 
Pe rol se află soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
formulată de debitoarea SC Riviere Construct SRL , cu sediul în Mun. Timişoara, str. I.P. Pavlov, nr. 12, judeţul Timiş, 
J35/2651/2008, CUI 24212930. 
La apelul nominal se constată lipsa debitoarei. 
Procedura de citare este legal îndeplinită, dată fără citarea părţilor. 
S-a efectuat referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:  
Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic reţine cererea spre soluţionare. 

Judecătorul sindic,  
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş la data de 21.03.2018 sub nr. 1410/30/2018, debitoarea SC Riviere 
Construct SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevăzute de Legea nr. 85/2014 şi numirea ca 
administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă SCP Insolvein SPRL, cu sediul în mun. Timişoara, str. 
Simion Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiş, RSP 0242 . 
În motivare, debitoarea a susţinut faptul că, datorită diminuării veniturilor şi implicit a încasărilor societatea a 
întâmpinat dificultăţi în onorarea obligaţiilor de plată faţă de furnizori de bunuri şi servicii.  
Debitoarea învederează, de asemenea, că formulează cererea de deschidere a procedurii insolvenţei cu intenţia de a 
depune un plan de reorganizare.  
La cerere s-au ataşat înscrisurile prevăzute de art. 67 al. 1 din Legea nr. 85/2014.  
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru. 
Analizând înscrisurile anexate cererii, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, instanţa reţine următoarele: 
În conformitate cu art. 66 şi 67 din Legea nr. 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. Potrivit art. 66 al. 4 din acelaşi act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus 
dispoziţiilor prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă. 
Pentru promovarea unei cereri de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, trebuie să fie întrunite condiţiile 
prevăzute de art. 66 din Legea nr. 85/2014. 
Conform dispoziţiilor art. 66 al. 1 din lege, 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, 
la cerere fiind ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii 
insolvenţei. De asemenea, potrivit al. 4, debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă va putea să 
adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentului titlu”. 
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Insolvenţa este definită, prin art. 5 pct. 29 din lege ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”.  
Din înscrisurile anexate cererii (în special lista creditorilor şi balanţa de verificare pentru luna anterioară introducerii 
cererii) rezultă că debitoarea nu îşi mai poate plăti datoriile, datorită insuficienţei fondurilor băneşti. 
În consecinţă, considerând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66 din lege şi văzând dispoziţiile art. 5 pct. 29 şi 72 
din Legea nr. 85/2014, va admite cererea şi va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi, ca o consecinţă 
a acestui fapt, se vor dispune măsurile prevăzute de lege. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, va desemna, la cererea debitoarei, în calitate de administrator judiciar 
provizoriu practicianul în insolvenţă SCP Insolvein SPRL, cu sediul în mun. Timişoara, str. Simion Bărnuţiu, nr. 71, ap. 
1, jud. Timiş, RSP 0242 .  

Pentru aceste motive, în numele legii dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC Riviere Construct SRL , cu sediul în Mun. Timişoara, str. I.P. Pavlov, nr. 
12, judeţul Timiş, J35/2651/2008, CUI 24212930. În temeiul art. 71 al. 1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei, 
dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă faţă de debitoarea SC Riviere Construct SRL , cu sediul în Mun. 
Timişoara, str. I.P. Pavlov, nr. 12, judeţul Timiş, J35/2651/2008, CUI 24212930. 
Potrivit art. 45 al. 1 lit. d) şi art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile O.U.G. nr. 
86/2006, desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă SCP Insolvein SPRL, cu sediul în 
mun. Timişoara, str. Simion Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiş, RSP 0242 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 
58 din lege, stabilind pentru acesta un onorariu de 4.000 lei, a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în 
administrarea U.N.P.I.R. Timiş, şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. Timiş în acest sens. 
În conformitate cu art. 99 şi 100 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune notificarea de către administratorul 
judiciar a deschiderii procedurii debitoarei SC Riviere Construct SRL , creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, precum şi 
tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prev. de art. 
92 din Legea 85/2014 la 04.06.2018. Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de 
creanţă potrivit art. 100 alin. 1 lit. b din Legea 85/2014 la data de 29.06.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor, potrivit art. 100 alin. 1 lit. c la 
19.07.2018. Pune în vedere administratorului judiciar să trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
tabelul preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui. 
Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce 
vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel. 
Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, 
precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror 
alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul 
formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al 
contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui 
creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, 
judecătorul sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă. 
Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 13.08.2018. 
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei prevăzut de art. 97 alin. 1 la data de 
25.06.2018. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 24.07.2018, conform art. 100 alin. 1 lit. e din Legea 85/2014, 
la sediul administratorului judiciar provizoriu, şi convoacă creditorii debitorului. 
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 10.10.2018, sala 174, complet C3NS/MA, ora 9, pentru când vor 
fi citate părţile. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul judiciar. 
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar 
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 va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti 
vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare; 
apelul se va depune la Tribunalul Timiş. Dată în Camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.05.2018. 
Preşedinte,                                Grefier, 
Oana Sanda Avramescu                     Diana Ţolescu 
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