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lichidator judiciar New Insolvency SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 

Dispune dizolvarea debitoarei SC Erves Prest SRL. Dispune notificarea de către lichidator a intrării în faliment tuturor 

creditorilor notificaţi conform art. 100 din Legea nr. 85/2014, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Cluj pentru efectuarea menţiunii, precum şi aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 147 alin. 2 din Legea 

nr. 85/2014. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 

Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii pentru data de 27 Iunie 2018, ora 08.00 sala 102. Executorie. 

Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul specializat Cluj. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18 aprilie 2018.  

Judecător sindic,                  Grefier, 

Daniela Hamciuc                 Teodora Giurgiu 

 

2. Societatea TRANSILVANIA LOOK SRL, cod unic de înregistrare: 25876783 

România, Tribunalul Specializat Cluj 

Calea Dorobanţilor, nr. 2-4 

Cod operator date cu caracter personal 11553 

Dosar nr. 430/1285/2018 

Comunicare sentinţă civilă nr. 801/2018 

Către, 

Debitor 

Nr SC Transilvania Look SRL - Cluj-Napoca, Republicii, nr. 109, Judeţ Cluj 

Lichidator 

Tc AMTT Consult SPRL- Lichidator Judiciar al SC Transilvania Look SRL - 

DGRFP Cluj-Napoca - 

ORC Cluj - 

Curtea de Apel Cluj - 

Judecătoria Cluj- Napoca - 

Tribunalul Cluj - 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146 

Se comunică alăturat, copia sentinţei civile nr. 801/2018 pronunţată la data de 08 05 2018 de către Tribunalul 

Specializat Cluj în dosar nr. 430/1285/2018 privind debitoarea SC Transilvania Look SRL, spre comunicare 

participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Grefier, 

Mariana Vulturar 

* 

ECLI:RO:TBSCJ:2018:001.000801 

România, Tribunalul Specializat Cluj 

Dosar nr. 430/1285/2018 

Încheiere civilă nr. 801/2018 

Şedinţa camerei de consiliu din data de 08 mai 2018 

Instanţa este constituită din: 

Judecător Sindic Dana Monica Dudaş 

Grefier Mariana Vulturar 

Pe rol se află soluţionarea cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată, formulată de 

debitoarea SC Transilvania Look SRL. Soluţionarea cererii se face în camera de consiliu, fără citare. Procedura este 

legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care: 

Judecătorul sindic reţine cauza spre soluţionare în baza înscrisurilor depuse la dosar. 

Instanţa, 
Deliberând, reţine că, prin cererea înregistrată la data de 26.04.2018 sub nr. de mai sus, debitoarea SC Transilvania 

Look SRL a solicitat instanţei să dispună deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată, apreciind că se află 

în stare de insolvenţă şi nu mai poate face faţă obligaţiilor sale comerciale. Totodată, debitoarea a solicitat numirea în 

cauză în calitate de lichidator judiciar a AMTT Consult SPRL. În susţinerea cererii debitoarea a arătat că se află în stare 

de insolvenţă şi este în imposibilitatea de a achita datoriile exigibile în valoare de 45.054.981 lei. 

Faţă de actele depuse rezultă că debitoarea se află în încetare de plăţi şi constatând existenţa unei creanţe certe, lichide 

şi exigibile peste valoarea prag prevăzută de Legea nr.85/2014, astfel cum rezultă din actele depuse în probaţiune, 

judecătorul sindic apreciază că sunt îndeplinite condiţiile legale, astfel că în temeiul art. 66 din Legea nr. 85/2014, astfel 

că în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, va dispune deschiderea faţă de debitoarea SC Transilvania Look SRL a 

procedurii insolvenţei în forma simplificată. Având în vedere cererea debitoarei formulată în acest sens, 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 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. 
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85/2014, dispoziţii care fac trimitere la art. 45 alin. 1 lit. d, coroborat cu art. 57 alin.1 din acelaşi act normativ. 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.  

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. 145 

alin. 2, teza I din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic va dispune dizolvarea debitoarei. În temeiul art. 85 alin. 1 şi alin. 

4, coroborat cu art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 85/2006, 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 baza 

prevederilor art. 100, alin. 1, lit. b, c şi d, coroborat cu art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, sub aspectul termenului de 

depunere a contestaţiilor, judecătorul sindic va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a 

creanţelor asupra averii debitoarei la data 19.06.2018, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în 

BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 10.07.2018, 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 B.P.I. şi termenul pentru soluţionarea 

eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 18.09.2018. 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 contestaţii şi pentru definitivarea tabelului preliminar de creanţe pentru 

data 18.09.2018, sala 249, ora 11,00. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 

Admite cererea debitoarei SC Transilvania Look SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109,. jud. Cluj, 

J12/1602/2009, CUI 25876783 şi în consecinţă: 

Dispune deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitoarei SC Transilvania Look SRL. 

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 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. 

Dispune dizolvarea debitoarei. Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Dispune desemnarea 

administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor. 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. 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 

19.06.2018, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data 

de 10.07.2018, 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 
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tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea 

tabelului de creanţe la 18.09.2018. 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. Stabileşte 

termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea 

tabelului preliminar de creanţe pentru data 18.09.2018, sala 249, ora 11,00. Executorie.Cu drept de apel în termen de 7 

zile de la pronunţare, pentru cei care au fost prezenţi la ultima şedinţă de judecată, şi de la comunicare, pentru cei care 

au lipsit, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. Pronuntata în sedinta publica în data de 08.05.2018. 

Judecător sindic,                 Grefier, 

Dana Monica Dudaş               Mariana Vulturar 

 

Județul Dâmboviţa 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea AGROZOOTEHNICA SRL, cod unic de înregistrare: 14906870 

Convocare comitet creditori 

Nr.: 484, Data emiterii: 10.05.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5485/120/2014, Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Ana Maria Gogioiu; 

2.Arhiva/registratura instanței: Adresa Târgoviște, str. Calea Bucureşti nr. 3, județ Dâmbovița, Număr de telefon 

0245.612.344, programul arhivei/registraturii instanței L-V, orele 08.30 – 12.30; 

3.Debitor: Agrozootehnica SRL, număr de înregistrare în Registrul comerțului J15/410/2002, cod de identificare fiscală 

14906870, sediul în sat Comișani, comuna Comișani, cartierul Nou, nr. 20, județ Dâmbovița; 

4.Creditori comitet: 

- Patria Bank SA (fosta Banca Comerciala Carpatica SA ), cu sediul în Bucureşti, str. Brezoianu Ion, nr. 31, et. 1 şi 2 şi 

mansardă, sector 1; 

- Cargill Agricultura SA, cu sediul în București, str. Tipografilor nr. 11-15, Clădire A2, et. 2, sector 1; 

- Primăria Comunei Comișani, cu sediul în Comuna Comișani, sat Comișani, str. Suseni nr. 5.  

5.Administrator judiciar: Fineco Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 22485179, sediul social București, str. 

Lânăriei nr. 147, ap. 5-7, sector 4 (intrarea din str. G-ral General Candiano Popescu) Număr de înscriere în registrul 

formelor de organizare RFO II 0327/2007 tel./fax 021.335.00.18/021.335.03.06; E-mail: office@finecoinsolvency.ro 

6.Subscrisa: Fineco Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Agrozootehnica SRL, conform 

sentinței civile nr. 462 din data de 07.09.2015, pronunțată de Tribunalul Dambovita, Secția a II-a Civilă de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5485/120/2014, în temeiul dispozițiilor art. 51 şi art. 144 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014,convoacă Ședința comitetului creditorilor Agrozootehnica SRL la data de 22.05.2018, ora 11.00. 

La sediul administratorului judiciar din Bucureşti, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7 (intrarea din str. G-ral General Candiano 

Popescu), sector 4, cu următoarea ordine de zi: 

Pct. 1) Prezentarea raportului prevăzut de art. 144 din Legea nr. 85/2014 întocmit de către debitoare, prin administrator 

special, asupra situației financiare a societății debitoare în perioada 01.12.2017 – 28.02.2018 – Trimestrul II aferent 

planului de reorganizare; 

Pct. 2) Aprobarea de către Comitetul creditorilor a raportului menționat la punctul 1), în conformitate cu prevederile art. 

144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014; 

Informații suplimentare: Precizăm că prin adresa nr. 468/27.03.2018 am solicitat administratorului special să ne 

comunice raportul asupra situației financiare a averii Agrozootehnica SRL pentru trimestrul II al Planului de 

reorganizare, respectiv perioada 01.12.2017 – 28.02.2018, conform prevederilor art. 144 din Legea nr. 85/2014, în 

vederea prezentării acestuia Comitetului creditorilor, însă acesta ne-a fost comunicat la data de 09.05.2018. 

Creditorii pot fi reprezentați în cadrul comitetului prin împuterniciți, cu procură specială autentică sau, în cazul 

creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota 

şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic 

căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate 

prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar. 

Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar. 

Administrator judiciar Fineco Insolvency SPRL 

 

2. Societatea EUROCONCEPT EXPERT SRL, cod unic de înregistrare: 17813504 

România, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ 

StrCalea Bucureşti, nr.3 

Dosar nr. 2776/120/2013 

Citaţie 
emisă la: ziua 08 luna 05 anul 2018 

Către, 

Creditori : 
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