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Listă plăţi previzionate a se efectua în perioada imediat următoare
Nr.
Crt.

Beneficiar

Explicaţii

Suma

1

RTZ&Partners S.P.R.L. Filiala
Bucureşti

Restituire contravaloare cheltuieli de
procedură avansate din fonduri proprii
de lichidatorul judiciar

1.091,54 lei

2

RTZ&Partners S.P.R.L. Filiala
Bucureşti

Onorariu de succes de 3,5%

8.966,18 lei

3

RTZ&Partners S.P.R.L. Filiala
Bucureşti

Retributie fixă pentru perioada
07.01.2017-31.12.2017 (11 luni şi 24
zile)

112.090,32 lei

4

U.N.P.I.R. Filiala Bucureşti

Comision 2% din încasări

3.502,85 lei

5

BRD-G.S.G.

Comisioane bancare

500,00 lei

Alte cheltuieli de procedura provizionate (servicii arhivare; identificare imobile situate în
Italia; servicii utilităţi; servicii de publicitate)

27.769,20 lei

Total plăţi în perioada imediat următoare

153.920,09 lei

Astfel, prin prezentul raport nu sunt previzionate distribuiri pentru creanțele născute anterior deschiderii procedurii.
7. Dispoziţii finale;
Conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Raportul asupra fondurilor, urmează a fi depus la dosarul cauzei, prezentat în cadrul Comitetului Creditorilor şi publicat
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (5) din Legea nr. 85/2014“Comitetul creditorilor sau orice creditor poate
formula contestaţii la raport şi la plan în termen de 15 zile de la publicarea acestora în BPI. O copie de pe contestaţie se
comunică de urgenţă lichidatorului judiciar. (…)”.
Semnătură şi ştampilă
Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CARMAFLORA SRL, cod unic de înregistrare: 19085733
România, Tribunalul Comercial Cluj
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4
Cod operator date cu caracter personal 11553
Dosar nr. 358/1285/2018
Comunicare
Către,
Debitor
Nr Carmaflora SRL - Cluj-Napoca, Septimiu Albini, Nr. 128, Judeţ Cluj
Nr Carmaflora SRL - Cluj-Napoca, Str. Câmpului, Nr. 214, Judeţ Cluj
Intimat
Nr ORC de pe lângă Tribunalul Cluj - Cluj-Napoca, Str. Iaşilor, Nr. 24, Judeţ Cluj
Lichidator
Nr Cabinetul Individual de Insolvenţă Dorner Peter Egon - Baciu, Str. Transilvanei, Nr. 171, Judeţ Cluj
Judecătoria Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Tribunalul Cluj - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Curtea de Apel Cluj - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj
Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146
Se comunică, alăturat, copia sentinţei comerciale nr. 771/C/ pronunţată la data de 02.05.2018 de către Tribunalul
Specializat Cluj în dosar nr. 358/1285/2018 (Număr în format vechi ) privind debitoarea SC Carmaflora SRL, spre
comunicare participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvenţă.
Grefier,
Giurgiu Teodora
*
România, Tribunalul Specializat Cluj
Dosar nr.358/1285/2018
Cod operator date cu caracter personal 11553
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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Cod ECLI :RO:TBSCJ:2018:001.000771
Încheierea Civilă Nr.771/C/2018
Şedinţa Camerei de consiliu din data de 02.05.2018
Instanţa este constituită din:
Judecător Sindic: Daniela Hamciuc
Grefier: Teodora Giurgiu
S-a luat spre examinare cererea privind deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Carmaflora SRL la solicitarea
acesteia în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.85/2014.
Soluţionarea cauzei se face în Cameră de consiliu fără citare potrivit art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014.
La apelul nominal se prezintă reprezentantul debitoarei, domnul avocat Godorogea Daniel Lucian, cu împuternicire
avocaţială depusă la fila 97.
S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că s-au depus la dosar următoarele:
- la data de 19.04.2018, ofertă de către CITR Filiala Cluj SPRL.
- la data 26.04.2018, cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, formulată de către Molseg Invest SRL, împotriva
debitoarei SC Carmaflora SRL, cu acte în anexă; cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către
Publimage SRL, împotriva debitoarei SC Carmafolora SRL, cu acte în anexă.
- la data de 27.04.2018, ofertă de către Casa De Insolvenţă Avi Consulting IPULR; cerere de deschidere a procedurii
insolvenţei formulată de către Cozac Daniela Elisabeta- expert contabil, cu acte în anexă şi taxa judiciară de timbru
aferentă; cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către SC Echilibra Contab SRL, cu acte în anexă şi
taxa judiciară de timbru aferentă; cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către Andreia Marioara, cu
acte în anexă şi taxa judiciară de timbru aferentă; cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către
Temes Ioana Monica, cu acte în anexă şi taxa judiciară de timbru aferentă; cerere de deschidere a procedurii insolvenţei
formulată de către Păcurariu Rozalia, cu acte în anexă şi taxa judiciară de timbru aferentă.
Reprezentantul debitoarei apreciază că Tribunalul Specializat Cluj este competent să soluţioneze prezenta cauză.
Judecătorul sindic, verificând competenţa de ordine publică potrivit art.131 alin.1 NCPC, reţine competenţa generală,
materială şi teritorială de soluţionare a prezentei cauze în temeiul art. 41 alin.1 din Legea nr. 85/2014.
Reprezentantul debitoarei arată că nu mai are cereri de formulat şi probe de administrat împrejurare faţă de care instanţa
încuviinţează proba cu înscrisurile existente la dosar şi, constatând cauza în stare de judecată, acordă cuvântul în
dezbateri judiciare.
Reprezentantul debitoarei solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarei,
apreciind că cererea este întemeiată potrivit dispoziţiilor art. 56 aliniatul 1 din Legea nr. 85/2014, societatea debitoare se
află în stare de insolvenţă. Sunt îndeplinite condiţiile legale, fiind ataşate toate documentele potrivit dispoziţiilor art. 67
aliniatul 1 din Legea nr. 85/2014. Totodată, arată că la data formulării cererii debitoarea înregistra datorii toatele în
sumă de 15.089.390 lei, iar disponibilul bănesc este insuficient pentru plata acestora. Datoriile certe, lichide şi exigibile
faţă de bugetul de stat sunt în sumă de 439.344 lei, iar datoriile faţă de alţi creditori sunt în valoare de 14.650.046 lei.
Având în vedere faptul că există suficiente premise, debitoarea şi-a declarat intenţia de reorganizare, conform unui plan.
Solicită numirea în calitate de administrator judiciar a CII Dorner Peter Egon. Arată că în cauză sunt incidente
dispoziţiile art. 45 aliniatul 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul de faţă au fost formulate mai multe cererii de deschidere a
procedurii faţă de debitoarea Camaflora SRL, ca atare apreciază că judecătorul sindic nu este ţinut de una dinte acestea,
ci trebuie să desemneze în mod individual, practicianul propus. Din câte a putut să observe s-au formulat mai multe
cereri de deschidere a procedurii faţă de debitoare, iar majoritatea solicită desemnarea aceluiaşi cabinet de insolvenţă,
mai puţin CEC Bank SA, care solicită desemnarea practicianului în insolvenţă Constantinescu Law & Insolvency SPRL
din Bucureşti. Apreciază că cererea de desemnare a practicianului în insolvenţă propus de către CEC Bank SA, este
inadmisibilă, deoarece oferta depusă la dosarul cauzei de către practicianul în insolvenţă Constantinescu Law &
Insolvency SPRL nu îndeplineşte condiţiile legale prevăzute de dispoziţiile art. 57 aliniatul 1 din Legea nr. 85/2014, în
ceea ce priveşte poliţa de asigurare profesională.
În ceea ce priveşte oferta depusă de practicianul în insolvenţă Cabinetul Individual de Insolvenţă Dorner Peter Egon
este în conformitate cu dispoziţiile legale şi a fost solicitat de către toţi ceilalţi creditori. Mai mult societatea debitoare
şi-a manifestat intenţia de a depune un plan de reorganizare, iar din acest punct de vedere este important ca o societate
de anvergura societăţi Carmaflora SRL să fie poziţionată într-o relaţie bună de colaborare între debitor şi practicianul în
insolvenţă. Practicianul în insolvenţă solicitat de către debitoare are o vastă experienţă, fiind asociat coordonator al
Casei De Insolvenţă Transilvania pe toată regiunea Transilvania ulterior deschiderii propriului cabinet de insolvenţă.
Totodată, în ceea ce priveşte aspectul legat de distanţă, practicianul în insolvenţă solicitat de către debitoare se află în
Cluj-Napoca, iar practicianul în insolvenţă solicitat de către CEC Bank SA are sediul în Bucureşti şi în 99 % din situaţii,
practicienii nu se prezintă la termenele de judecată şi intenţionează să conducă toată procedura prin corespondenţă.
Solicită judecătorului sindic să analizeze în amănunt acest aspect şi să se procedeze la desemnarea administratorului
judiciar care a fost propus de către debitoare şi de ceilalţi creditori.
Judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Deliberând, reţine că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj la data de 05.04.2018 sub nr.
358/1285/2018, debitoarea SC Carmaflora SRL, a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei, având în
vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Lege, şi de asemenea, înţelege să-şi exprime intenţia de a propune un
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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plan de reorganizare a activităţii şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a Cabinetului Individual de
Insolvenţă Dorner Peter Egon.
În motivare, debitoarea a arătat că, în fapt, societatea debitoare se află în insolvenţă, în sensul că pasivul exigibil
depăşeşte totalitatea fondurilor băneşti disponibile, astfel încât se impune deschiderea procedurii insolvenţei.
Debitoarea are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din carne.
Societatea se află în stare de insolvenţă, având în vedere faptul că la data formulării prezentei cereri înregistra datorii în
sumă de 15.089.390 lei, iar disponibilul bănesc este insuficient pentru plata acestora.
Datoriile certe, lichide şi exigibile faţă de bugetul de stat sunt în sumă de 439.344 lei, iar datoriile faţă de alţi creditori
sunt în valoare de 14.650.046 lei.
Menţionează că datoriile pe care este în imposibilitate de a le achita sunt mai vechi de 60 de zile
Precizează totodată că raportat la specificul activităţii desfăşurate, debitoarea desfăşoară relaţii contractuale cu furnizori
indispensabili, la data formulării prezentei cereri creditorii indispensabili fiind cei precizaţi în anexa la prezenta cerere.
Principalele cauze care au dus la starea de încetare de plăţi a debitoarei au fost determinate de creşterea preţurilor la
energie şi materii prime necesare producerii produselor finite, coroborat cu alternarea lunilor de iarnă în care veniturile
scad drastic şi cu costul mare al creditelor contractate. În aceste condiţii, datorită întârzierilor la plata datoriilor către
creditori, aceştia au demarat executări silite împotriva debitoarei, inclusiv prin instituirea de popriri asupra conturilor
bancare.
Având în vedere că există suficiente premise, îşi declară intenţia de reorganizare, conform unui plan prin următoarele
modalităţi: creşterea producţiei şi a vânzărilor de produse finite, identificarea unor noi parteneri comerciali, coroborat
cu sporirea creşterii eficienţei muncii, prin redefinirea relaţiilor de muncă, a cerinţelor asupra sarcinilor şi a
responsabilităţilor, cu îmbunătăţirea procedurilor de selecţie şi promovare a activităţii de instruire şi perfecţionare
conform cu obiectivele urmărite, urmând ca profitabilitatea acestora să fie analizată în vederea restructurării activităţii.
Solicită numirea în calitate de administrator judiciar a Cabinetului Individual de Insolvenţă Dorner Peter Egon, cu
sediul în loc. Baciu, str. Transilvaniei, nr. 171, jud. Cluj, C.I.F. RO 26863951, nr. Matricol RFO 1B – 3283, tel: 0733038.766, e-mail: cii.dornerpeteregon@yahoo.com, reprezentat prin practician în insolvenţă Dorner Peter Egon.
Se menţionează că prin notificarea din data de 05.04.2018 a notificat organul fiscal despre intenţia debitoarei de a
solicita deschiderea procedurii insolvenţei.
În temeiul art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 anexează acrele prevăzute de Legea nr. 85/2014.
Pentru toate considerentele, se solicită admiterea cererii, astfel cum a fost formulată, să se constate că se află în stare de
insolvenţă vădită şi, pe cale de consecinţă, să se dispună deschiderea procedurii generale de insolvenţă.
Se constată că debitoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanţei
anexate la fila 3 a dosarului.
Analizând cererea formulată de către debitoare, judecătorul sindic urmează a constata următoarele:
Conform art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă insolvenţa
este definită ca fiind acea stare a patrimoniului ce se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile
pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, insolvenţa prezumându-se atunci când debitorul, după 60 de zile de la
scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor.
Totodată, legiuitorul prin dispoziţiile art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 a instituit, în plus, o condiţie de admisibilitate
a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de debitoare, şi anume, aceea a valorii-prag de 40.000 lei. În
accepţiunea normei legale menţionată anterior, valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi
introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi
pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr.
31/1990, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi, este de minim 6 salarii medii brute pe
economie.
Din actele financiar-contabile depuse în probaţiune de debitoare se poate constata că, pe de o parte, din contul de profit
şi pierdere din 31.12.2017, reiese că debitoarea a încheiat exerciţiul financiar 2017 înregistrând o pierdere de 2.672.021
de lei, iar balanţa de verificare aferentă lunii februarie 2018 indică datorii de 6.572.089,29 de lei, constatând totodată
faptul că debitoarea deţine disponibilităţi băneşti în cuantum de 499.009,5 lei, insuficiente pentru plata datoriilor.
În acest context, judecătorul sindic reţine incidenţa dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora
debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor Legii nr.
85/2014, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.
Ca atare, în temeiul dispoziţiilor art. 71 alin. 1 raportat la art. 38 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va dispune
deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC Carmaflora SA
În ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar provizoriu, judecătorul sindic are în vedere faptul că
debitoarea a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a CII Dorner Peter Egon.
În cursul soluţionării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, s-a formulat o altă cerere de deschidere a
procedurii insolvenţei faţă de aceeaşi debitoare de către creditoarea CEC Bank SA, aceasta din urmă solicitând
desemnarea în calitate de administrator judiciar a Constantinescu Law & Insolvency IPURL.
Ulterior au mai formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei Carmaflora SRL şi următorii creditori:
Molseg Invest SRL, Publimage SRL, Pacurariu Rozalia, Temeş Ioana Monica, Andreia Marioarasc Echilibra Contab
SRL, Coyac Daniela Elisabeta şi Mureşan Cristina, toţi solicitând desemnarea în calitate de administrator judiciar a CII
Dorner Peter Egon.
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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În drept, potrivit art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 judecătorul sindic are, printre alte atribuţii, pe cea de
desemnare motivată a administratorului judiciar provizoriu solicitat prin cererea de deschidere a procedurii
insolvenţei.˝În cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar, va
avea prevalenţă cererea creditorului.
Dacă creditorii solicită a fi desemnaţi administratori judiciari diferiţi, judecătorul sindic va desemna motivat pe unul
dintre cei propuşi de aceştia.¨
Aşadar, raportat la dispoziţiile invocate mai sus, judecătorul sindic urmează a constata faptul că în cauză s-a dispus
deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei Carmaflora SA, că debitoarea intenţionează a propune un plan
de reorganizare, că este vorba despre o societate cu sediul în Cluj-Napoca şi că administratorul judiciar propus de
debitoare şi de majoritatea creditorilor are experienţa necesară pentru a administra o asemenea procedură, având
totodată şi sediul profesional în Cluj-Napoca, spre deosebire de administratorul judiciar propus de creditorul CEC Bank
SA care are sediul profesional în Bucureşti, deci la o distanţă considerabilă de debitoare, fiind un criteriu relevant în
stabilirea administratorului judiciar provizoriu raportat la situaţiile concrete anterioare având în vedere mai ales intenţia
de reorganizare manifestată de debitoare.
Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 73 raportat la art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, având în
vedere opţiunea creditorilor, va desemna în calitate de administrator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de
Insolvenţă Dorner Peter Egon care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din acelaşi act normativ.
În temeiul art. 74 din lege, stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile
prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
Potrivit art. 52-53 din Legea nr. 85/2014 va dispune desemnarea administratorului special.
Se va stabili în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a întocmi şi depune la dosar 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 prev. art. 97 din Legea nr. 85/2014.
Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2014 se va 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 administratorului judiciar.
Conform art. 82 din lege, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar, toate
informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni
anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 se va dispune în sarcina administratorului judiciar efectuarea notificărilor prev.
de art. 100 din Legea nr. 85/2014.
În baza prev. art. 100 alin. 1 lit. b,c,d coroborat cu art. 111 alin. 2 din Legea nr.85/2014, se va fixa termenul limită
pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 18 iunie 2018, termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea, publicarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 10 iulie 2018,
termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar
în tabelul preliminar, de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi termenul
pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 05 septembrie 2018, sala
102, ora 08.00.
În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune
rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor.
De asemenea, în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 judecătorul sindic va stabili în sarcina administratorului judiciar
obligaţia de a depune raportul prevăzut de textul arătat, în termen de maxim 20 de zile de la data desemnării sale, cu
obligaţia de a notifică: debitoarea în cazul formulării unei propuneri de intrare a debitoarei în faliment în procedură
simplificată şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 13 iunie 2018, sala 102, ora 08.00.
În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 judecătorul sindic va dispune conexarea cererilor de
deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii CEC Bank SA, Molseg Invest SRL, Publimage SRL,
Pacurariu Rozalia, Temeş Ioana Monica, Andreia Marioarasc Echilibra Contab SRL, Coyac Daniela Elisabeta şi
Mureşan Cristina la prezenta procedură, aceste cereri urmând a fi analizate ca declaraţii de creanţă de către
administratorul judiciar.
Pentru aceste motive în numele legii dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea Carmaflora SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 214, jud. Cluj,
având J12/3324/2006 şi CUI 19085733 privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei.
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC Carmaflora SRL şi desemnează în calitate de
administrator judiciar provizoriu pe C.I.I. Dorner Peter Egon care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea
nr. 85/2014.
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1
din Legea nr. 85/2014 în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
Dispune desemnarea administratorului special.
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorilor, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform
prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014.
Stabileşte în sarcina debitorilor/administratorului special obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar
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toate informaţiile cerute cu privire la activitatea debitorilor, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6
luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.
Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorilor, tuturor băncilor
unde debitorii au deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 100 din Legea nr.
85/2014.
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 18 iunie 2018, termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, publicarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de
10 iulie 2018, termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de
lichidatorul judiciar în tabelul preliminar, de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
05 septembrie 2018, sala 102, ora 08.00.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor
sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 în
termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifică: debitoarea în cazul formulării unei
propuneri de trecere a debitoarei în faliment în procedură simplificată şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport
pentru data de 13 iunie 2018, sala 102, ora 08.00.
Fixează termen de judecată pentru data de 13 iunie 2018 sala 102 ora 08.00.
Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la comunicarea notificării.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se înregistra la Tribunalul Specializat
Cluj.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02 mai 2018.
Judecător sindic,
Grefier,
Daniela Hamciuc
Teodora Giurgiu
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ATG CREATIV ROOF SRL, cod unic de înregistrare: 37801296
Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată
Nr. 463/06.06.2018
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 2867/118/2018, Tribunalul Constanța, Secţia a II-a Civilă, judecător sindic: Cristina
Constantinescu.
2.Arhiva instanţei: str. Traian, Nr.31, Constanţa, Telefon 0241/551345, Program Luni -Vineri 08.30 -12.30.
3.Debitor: SC ATG Creativ Roof SRL, Cod de identificare fiscală 37801296, sediul: municipiul Constanța, str.
Dezrobirii, nr. 82A, et.7, ap.28, judeţ Constanța, număr de ordine în registrul comerţului J13/2077/2017.
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă EVDOCHIM MARIANA. Cod de identificare fiscală
R35304401, sediul social: municipiul Constanţa, str. Alexandru Șteflea, nr. 9, judeţ Constanţa, număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenţă RFO I-3439, CUI 35304401, Tel. 0727743989, E-mail
evdochim.mariana@outlook.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Evdochim
Mariana.
5. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă EVDOCHIM MARIANA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului
SC ATG Creativ Roof S.R.L conform Încheierii nr. 392 din data de 17/05/2018, pronunţată de Tribunalul Constanța,
secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2867/118/2018, în temeiul art. 66 alin. (1) şi art. 77, alin.(1) şi urm. din Legea nr.
85/2014, coroborate cu art. 71 art. 67 din acelaşi act normativ notifică
6. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitorului SC ATG Creativ Roof SRL prin
Încheierea nr. 392 din data de 17/05/2018, pronunţată de Tribunalul Constanța, secţia a II-a civilă, în dosarul nr.
2867/118/2018.
6.1. Debitorul SC ATG Creativ Roof SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC ATG Creativ Roof SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul de depunere a cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 02/07/2018. În temeiul art.
114 alin. (1) din Legea nr.85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage
decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
13/07/2018. Termenul pentru formularea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al obligațiilor debitoarei. Termenul pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv al creanţelor este 08/08/2018.
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al ales al
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