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J02/205/2007 este chemat la această instanţă, camera 219, completul C5-Sindic-2018, în ziua de 02, luna 07, anul 2018, 
ora 09:00, în calitate de debitor, pentru Legea nr. 85/2006. 
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,  

Andreea Farcaş-Neamţ  
 

3. Societatea TREI G RETAIL EXPRES SRL, cod unic de înregistrare: 31555966 
România, Tribunalul Arad, Secţia a II a Civilă 
Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad 
Dosar nr. 702/108/2018 

Comunicare încheiere civilă nr. 79 
emisă la: ziua 20, luna 04, anul 2018 

Către  
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, sediul social Arad, str. A. Şaguna, nr. 1-3, et. II-III 
Se comunică alăturat, copie încheiere civilă nr. 79 din data de 20.04.2018, pronunţată în dosarul nr. 702/108/2018, de 
Tribunalul Arad, Secţia a II-a civilă, privind debitorul SC Trei G Retail Expres S.R.L, cu sediul social în Chişineu Criş, 
str. Înfrăţirii nr.58, jud.Arad, cod de identificare fiscală 31555966, număr de ordine în registrul comerţului 
J02/452/2013. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România Tribunalul Arad Secţia A II-A Civilă  
Dosar nr.702/108/2018 

Încheierea civilă nr.79  
Şedinţa camerei de consiliu din data de 20. 04. 2018  

Judecător sindic Ştefan Vinţieler 
Grefier Gabriela Sorca 

Pe rol soluţionarea cererii formulată de debitorul S.C Trei G Retail Expres S.R.L, cu sediul social în Chişineu Criş, str. 
Înfrăţirii nr.58, jud.Arad, înregistrată la O.R.C J02/452/2013, C.U.I 3155966 pentru deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă, în baza Legii nr.85/2014. 
La apelul nominal nu se prezintă nimeni. 
Procedura completă. 
S-a făcut referatul cauzei constatându-se conexate la prezentul dosar cereri de deschidere a procedurii insolvenţei 
formulate de creditorii: SC Meat Land 65 KFT în dosar nr.731/108/2018, SC Amareto Impex SRL în dosar 
nr.801/108/2018 şi SC Câmpaneii Lacto Prod SRL în dosar nr.814/108/2018  
Se constată de asemenea depuse la dosar înscrisuri în probaţiune şi oferte de servicii din partea practicienilor în 
insolvenţă după care nemaifiind formulate alte cereri de probaţiune, judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare. 

Judecătorul-sindic, 
Constată că s-a înregistrat la această instanţă, la data de 10.04.2018, cererea formulată de debitoarea SC Trei G Retail 
Expres SRL, prin care a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei, în temeiul Legii nr. 85/2014, şi 
desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Data Solve IPURL. 
În motivarea cererii se arată că debitoarea datorează la data de 27.03.2018 sume totale de 77.817.983, 11 lei conform 
documentelor anexate cererii, că se află în imposibilitatea de a plăti datoriile şi că sunt îndeplinite dispoziţiile Legii nr. 
85/2014. 
Debitoarea a solicitat în temeiul art.85 din Legea nr.85/2014 ca prin hotărârea de deschidere a procedurii generale a 
insolvenţei să dospună păstrarea dreptului de administrare a societăţii. 
În drept invocă disp.art.38 alin.1 şi art.66, 67, 71 şi 85 din Legea nr.85/2014.  
În probaţiune a depus înscrisurile prevăzute de art. 67 al. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Asupra cererii de faţă,  
Constatând că la data de 04. 04 2018 debitorul S.C Trei G Retail Expres S.R.L, a solicitat deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă împotriva sa şi numirea în calitate de administrator judiciar a Data Solve IPURL.  
Constatând că, debitoarea se află în stare prezumată de insolvenţă şi că, pasivul său exigibil depăşeşte valoarea prag de 
40.000 lei impusă de prevederile art. 5 pct.72 din Legea 85/2014. 
Constatând că, sunt îndeplinite condiţiile art.66-69 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă, se va admite cererea debitoarei şi, în temeiul art. 71 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi se va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva sa.  
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă. 
pentru aceste motive în numele legii hotărăşte 
Admite cererea formulată de debitorul S.C Trei G Retail Expres S.R.L debitorul S.C Trei G Retail Expres S.R.L, cu 
sediul social în Chişineu Criş, str. Înfrăţirii nr.58, jud.Arad, înregistrată la O.R.C J02/452/2013, C.U.I 3155966 pentru 
deschiderea procedurii generale de insolvenţă şi, pe cale de consecinţă:  

Administrator
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În temeiul art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C Trei G Retail Expres S.R.L 
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Data Solve IPURL cu sediul în Oradea, Şoseaua Borşului nr.16 A, 
jud.Bihor care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, cu o retribuţie de 3.000 lei, până la prima adunare a generală a creditorilor. 
În baza art.85 din Legea nr.85/2014 constată că debitorului nu îi este ridicat dreptul de administrare. 
În temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului: asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Arad, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din 
Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde 
debitorul are deschise conturi. 
Dispune depunerea la dosar a unei copii după notificare şi dovezile publicării acesteia. 
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la 
registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.  
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 4 iunie 2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la data de 22 iunie 2018.  
Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 21 iulie 2018 
Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 27 iunie 2018, ora 14 la sediul debitorului şi convoacă 
creditorii debitorului. 
Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art.97 din Legea nr.85/2014 la data de 23 mai 2018.  
Atrage atenţia administratorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra obligaţiei respectării termenelor de procedură 
stabilite precum şi asupra obligaţiei privind contribuirea la desfăşurarea procedurii judiciare într-un termen optim şi 
previzibil, sens în care pune în vedere acestuia ca, pentru orice şedinţă a adunării generale a creditorilor pe care o va 
realiza în această procedură, convocarea care urmează a fi realizată şi publicată în B.P.I de către practicianul în 
insolvenţă să conţină în concret o dublă convocare:  
- prima convocare aferentă pentru prima şedinţă, la care se va urmări respectarea cvorumului de prezenţă şi de vot, 
respectiv 
- a doua convocare, aferentă unei a doua şedinţe a adunării generale a creditorilor cu aceiaşi ordine de zi, care se impune 
a fi ţinută, în raport de o eventuală lipsă de cvorum de prezenţă a creditorilor, la prima şedinţă convocată, astfel încât, în 
situaţia în care la niciuna din cele două şedinţe consecutive nu s-a putut adopta o hotărâre, din lipsă de cvorum, 
practicianul în insolvenţă desemnat în procedură să poată sesiza judecătorul sindic, conform art.45, lit.o din Legea 
nr.85/2014, pentru primul termen de judecată ce urmează celor două şedinţe de adunări ale creditorilor convocate de 
practician. 
Atrage atenţia administratorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra faptului că nerespectarea obligaţiei stabilite în 
sarcina sa prin dispoziţia anterioară este de natură să atragă incidenţa în cauză a disp art.60, alin. 2 şi 3, respectiv art.57, 
al. 4 din Legea nr. 85/2014.  
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului de către administratorul judiciar. 
Dispune administratorului judiciar să convocare adunarea generală a asociaţilor debitorului, în vederea desemnării 
administratorului special şi să depună la dosar în 5 zile de la data adunării, dovada convocării şi procesul verbal al 
adunării. 
Dispune practicianului în insolvenţă efectuarea demersurilor necesare pentru a intra în posesia actelor şi bunurilor 
debitorului precum şi a informaţiilor despre acesta, informând totodată debitorul despre obligaţiile corelative ce îi revin 
şi consecinţele civile şi penale ale nerespectării acestor obligaţii. 
In temeiul art.39 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
Dispune deschiderea de către debitor 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 va fi 
deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar.  
Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la data de 13.09.2018. 
Executorie.  
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
În caz de formulare, cererea de apel care se va depune la Tribunalul Arad 
Creditorii notificaţi conform art.100 din Legea nr.85/2014, ulterior deschiderii procedurii, pot formula împotriva 
prezentei doar calea de atac a opoziţiei în termen de 10 zile de la comunicarea de către practicianul în insolvenţă a 
notificării realizate în baza art.100, alin.1, lit. a din Legea nr. 85/2014. 
În caz de formulare, opoziţia se va depune la Tribunalul Arad şi se va înregistra la prezentul dosar. 
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică azi, 20 04 2018  
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
Ştefan Vinţieler                                                                                                                                               Gabriela Sorca 
Se comunică cu: 
1.Debitorul S.C Trei G Retail Expres S.R.L, cu sediul social în Chişineu Criş, str. Înfrăţirii nr.58, jud.Arad,  

Administrator
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