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participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul menţionat , prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Grefier, Adina-Elena Adelean 

* 
România 
Tribunalul Specializat Cluj 
Dosar Nr. 163/1285/2018 
Cod operator date cu caracter personal 11553 
Cod ECLI    ECLI:RO:TBSCJ:2018:001.000346 

Încheiere civilă nr. 346/CC/2018 
Şedinţa Camerei de consiliu din data de 01 martie 2018 

Instanţa este constituită din: 
Judecător Sindic: Alina Gabriela Nicolescu 

Grefier: Adina-Elena Adelean 
S-a luat spre examinare cererea privind deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Sigma Hotels SRL, la 
solicitarea acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014. 
La apelul nominal făcut în cauză, se constată lipsa părţilor. 
Procedura este legal îndeplinită, cauza fiind soluţionată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, potrivit prevederilor 
art. 66 alin.10 din Legea nr.95/2014. 
S-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa, în temeiul art.41 alin.1 şi art. 66 alin.1 din Legea nr. 85/2014, coroborat 
cu art. 95 pct.4 N.C.pr.civ., constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cerere. 
De asemenea, se constată că cererea este legal timbrată, debitoarea depunând la data de 21.02.2018 dovada achitării 
taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei aferentă cererii, solicitând desemnarea în calitate de lichidator judiciar a 
practicianului în insolvenţă AMTT Consult SPRL. 
De asemenea, se constată că la dosarul cauzei s-a înregistrat oferte de preluare a poziţiei de administrator/lichidator 
judiciar de către următorii practicieni în insolvenţă: AMTT Consult SPRL, CII Borşa Daniela Cristina, Solvendi SPRL, 
Dogaru, Oană Şi Asociaţii SPRL, Societatea Redresare-Lichidare SPRL, CITR Filiala Cluj SPRL, CII Horaţiu Hînganu, 
CII Szabo Dana, RTZ&Partners SPRL, Casa De Insolvenţă AVI Consulting IPURL, CII Szoke Manea Monica Lelia, 
Expert Insolvenţă SPRL şi Carpat Insolv IPURL. 
Judecătorul sindic, în baza înscrisurilor de la dosar, reţine cauza în pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Deliberând, reţine că, prin cererea înregistrată la data de 21 februarie 2018 sub nr. 163/1285/2018, debitoarea SC Sigma 
Hotels SRL a solicitat instanţei să dispună deschiderea procedurii insolvenţei in formă simplificată, apreciind că se află 
în stare de insolvenţă şi nu mai poate face faţă obligaţiilor sale comerciale. 
În susţinerea cererii debitoarea a arătat că nu îşi mai poate desfăşura activităţile urmare a faptului că nu mai deţine 
lichidităţi în vederea efectuării plăţilor şi achiziţionării  de mărfuri, precum şi faptul că la acest moment a înregistrat 
datorii neplătite cu restanţe de peste 90 de zile către bugetului statului în sumă totală de 730.028 lei, 87.500 euro şi 
20.689,2 Usd, conform situaţiilor financiare la 31.01.2017. 
În concluzie, s-a apreciat că sunt întrunite condiţiile de fapt şi de drept prevăzute de art. 66 din Legea nr.85/2014, sens 
în care a solicitat admiterea cererii formulate, cu consecinţa deschiderii procedurii de insolvenţă în forma simplificată a 
falimentului faţă de debitoarea SC Sigma Hotels SRL şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar provizoriu a 
practicianului în insolvenţă AMTT Consult SPRL. 
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 38 alin.2 lit.e). din Legea nr. 85/2014. 
Judecătorul sindic reţine din analiza înscrisurilor depuse la dosar, că disponibilităţile băneşti ale debitoarei sunt 
insuficiente pentru plata datoriilor sale certe, lichide şi exigibile de mai mult de 60 de zile, având o valoare ce depăşeşte 
valoarea prag de 40.000 lei prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, iar debitoarea a depus toate documentele 
prevăzute de art. 67 alin. 1 lit. a-g, k, l şi m din Legea nr. 85/2014, urmează a se reţine că prezenta cerere îndeplineşte 
cerinţele prevăzute de legea insolvenţei. 
În consecinţă, judecătorul sindic concluzionează că debitoarea se află în stare de insolvenţă în sensul art. 5, pct. 29 lit. a 
din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care, reţinând că cererea debitoarei îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 66 din 
Legea nr. 85/2014, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, va dispune deschiderea faţă de debitoare a procedurii 
insolvenţei în forma simplificată. 
În temeiul art. 45, alin. 1 lit. d, coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va desemna în 
calitate de lichidator judiciar provizoriu, la solicitarea debitoarei, AMTT Consult SPRL care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 63 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă simplificată până la 
eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. 
La desemnarea lichidatorului judiciar provizoriu, judecătorul sindic are în vedere dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 
85/2014, dispoziţii care fac trimitere la art. 45 alin. 1 lit. d, coroborat cu art. 57 alin.1 din acelaşi act normativ. 
În temeiul art. 45, alin. 1, lit. d din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va stabili în favoarea lichidatorului judiciar 
provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA, plafonat la suma de 3.000 lei + eventual TVA în 
ipoteza prevăzută de art. 89 alin.1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în 
insolvenţă. 
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Se va stabili în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a întocmi şi depune la dosar în termen de 40 de zile 
de la deschiderea procedurii 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 art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 se va dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu efectuarea 
notificărilor prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. 
Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2014 se va dispune comunicarea prezentei hotărâri 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 lichidatorului judiciar provizoriu. 
În conformitate cu art. 101 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de 
a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii. 
În temeiul art. 85 alin. 1 şi alin. 4, coroborat cu art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune 
ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. 
În temeiul art. 52 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune desemnarea administratorului special în vederea 
reprezentării intereselor asociaţilor. 
În conformitate cu art. 82 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la 
dispoziţia lichidatorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la 
activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi 
transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 
În temeiul art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în 
conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar sub sancţiunea prevăzută 
de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar provizoriu. 
În temeiul dispoziţiilor art. 100, alin. 1 lit. a coroborat cu art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va fixa 
termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii ca fiind de 10 
zile de la primirea notificării. 
În baza prevederilor art. 100, alin. 1, lit. b, c şi d, coroborat cu art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic 
va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 
12.04.2018, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data 
de 26.04.2018, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile 
trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea 
tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea 
tabelului de creanţe la 31.05.2018. 
În temeiul art. 154 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei 
şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
În temeiul art. 59 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune în sarcina lichidatorului 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. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic va stabili termen de judecată pentru examinarea 
stadiului procedurii şi soluţionarea eventualelor opoziţii împotriva hotărârii de deschidere a procedurii, contestaţii şi 
pentru definitivarea tabelului preliminar de creanţe pentru data de 31.05.2018, sala 249, ora 11,00. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitoarei SC Sigma Hotels SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, et. 1, ap. 3, jud. Cluj 
şi, în consecinţă: 
Dispune deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitoarei SC Sigma Hotels SRL, 
J12/70/2008, CUI 233327193. 
Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu AMTT Consult SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de 
art. 63 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă simplificată până la eventuala sa 
confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. 
Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA, 
plafonat la suma de 3.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 89 alin. 1 lit. a din Statutul privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. 
Dispune dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. 
Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la 
deschiderea procedurii 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 art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014. 
Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din 
Legea nr. 85/2014. 
Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen 
de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014, finalizarea inventarierii urmând a fi 
efectuată înainte de întocmirea şi publicarea tabelului preliminar 
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Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor în condiţiile prevăzute de 
dispoziţiile art. 52 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 56 din Legea nr. 85/2014. 
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 lichidatorului judiciar provizoriu. 
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi 
documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în 
ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii 
procedurii. 
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul 
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, 
obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar provizoriu. 
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 
12.04.2018, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data 
de 26.04.2018, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile 
trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea 
tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea 
tabelului de creanţe la 31.05.2018. 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
Dispune în sarcina lichidatorului 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. 
Stabileşte termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii şi soluţionarea eventualelor opoziţii împotriva 
hotărârii de deschidere a procedurii, contestaţii şi pentru definitivarea tabelului preliminar de creanţe pentru data de 
31.05.2018, sala 249, ora 11.00. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. 
Pronunţată în şedinţă publică din 01.03.2018. 
Judecător Sindic,                                Grefier, 
Alina Gabriela Nicolescu                     Adina-Elena Adelean 
 
Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea IVY'STYLE DESIGN SRL-D, cod unic de înregistrare: 34827682 

Depunere acte întocmite de administrator judiciar în procedura de insolventa  
 Nr: 904, data emiterii: 15.03.2018 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 3308/121/2017 Tribunalul Galati – Sectia a II-a Civila. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Galati, Municipiul Galati, str. Brailei nr. 153, Judeţul Galati, Număr de 
telefon 0236460333, programul arhivei/registraturii instanţei Zilnic –orele 0830-1230 

3.Debitor: SC IVY’S STYLE DESIGN SRL-D – în insolventa, cu sediul în Sat Chiraftei, Comuna Mastacani nr. 609, 
judeţul Galati, cu datele de identificare J17/949/2015 şi CUI 34827682 
4.Administrator judiciar: BNS INSOLVENCY IPURL, sediul social Bucureşti, bd. Basarabia nr. 106, bl. D5, sc. A, ap. 
9, sector 2. Certificat inregistrare în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0672 tel./fax 0213117516 E-mail 
office@bnsinsolvency.ro, cod de identificare fiscală RO 31316357. Nume şi prenume reprezentant administrator 
judiciar persoană juridica practician în insolventa coordonator Berneanu Nicoleta Sofia. 
5.Subscrisa BNS INSOLVENCY IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului IVY’S STYLE DESIGN 
SRL-D – în insolventa, conform sentintei civile din data de 12.09.2017 pronunţată de Tribunalul Galati – Sectia a II-a 
Civila în dosarul nr. 3308/121/2017, în temeiul dispozitiilor din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa comunica: 
� Tabelul definitiv rectificat de creante nr. 3 al debitoarei SC IVY’S STYLE DESIGN SRL-D – în insolventa, în 
conformitate cu prevederile art. 110 din Legea 85/2014, astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 2 file. 
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Tribunalul Galati - Sectia a II-a Civila  
Dosar nr. 3308/121/2017  
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