BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11955/13.06.2018
Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FAIMAR SA, cod unic de înregistrare: 2943069
România, Tribunalul Maramureş
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 1162/100/2018
Comunicare Încheierea civilă nr. 1066 din 08.06.2018
emisă la: ziua 08, luna 06, anul 2018
Către,
SC FAIMAR SA, cu sediul în Baia Mare, str. Oborului, nr. 1, jud. Maramureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub
nr. J24/35/1991 şi CUI RO2943069.
Administrator judiciar provizoriu DVA IPURL, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 59A, ap. 17-18, judeţul
Maramureş.
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile nr. 1066/08.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1162/100/2018, de
Tribunalul Maramureş, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind deschiderea procedurii
generale a falimentului pentru debitoarea SC FAIMAR SA, cu sediul în Baia Mare, str. Oborului, nr. 1, jud. Maramureş,
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J24/35/1991 şi CUI RO2943069.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Claudia Stoenescu
*
România, Tribunalul Maramureş
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 1162/100/2018
Încheierea civilă nr. 1066
Şedinţa camerei de consiliu din 8 iunie 2018
Instanţa constituită din:
Preşedinte: Daniela Waltner - preşedinte secţie
- judecător sindic
Grefier: Claudia Stoenescu
Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de debitoarea SC Faimar SA, cu sediul în Baia Mare, str. Oborului, nr. 1,
jud. Maramureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J24/35/1991 şi CUI RO2943069, având ca obiect
procedura insolvenţei.
Părţile nu au fost citate, în această fază a procedurii nu se prevede chemarea lor în instanţă.
Judecătorul sindic procedând la verificarea competenţei potrivit art. 131 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă,
constată că întemeiat pe dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 este competent general, material şi teritorial în
a soluţionat prezenta cauză.
Judecătorul sindic văzând actele şi lucrările dosarului reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Asupra cererii de faţă,
Prin cererea înregistrată sub numărul de mai sus, la data de 31.05.2018, debitoarea SC FAIMAR SA a solicitat
deschiderea procedurii generale de faliment în temeiul art. 66 din Legea nr. 85/2014 şi a propus desemnarea în calitate
de lichidator judiciar pe DVA IPURL, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 59A, ap. 17-18, judeţul Maramureş.
În motivarea acţiunii se arată că obiectul principal al societăţii constă în comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al
materialelor de construcţii şi echipamente sanitare, dar în ultima perioadă de timp, din cauza crizei economico-fianciare,
activitatea de comerţ a înregistrat un declin major. Astfel s-a constatat că în patrimoniul societăţii există un dezechilibru
financiar determinat de lipsa de lichidităţi, cea ce a dus la imposibilitatea achitării datoriilor exigibile.
Debitoarea a mai arătat că personalul societăţii, bunurile deţinute de aceasta, liniile tehnologice pentru producţie,
clienţii fideli, contracte în derulare şi comenzile constante sunt motive care jsutifică de reorganizare a societăţii,
apreciindu-se că este soluţia optimă de depăşire a dificultăţilor financiare.
Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că societatea debitoare are datorii exigibile în sumă de 8.759.475 lei.
În drept se invocă dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 85/2014.
În probaţiune s-au depus înscrisuri.
În temeiul art. 66 (7) din Legea nr. 85/2014, la dosarul cauzei s-au înregistrat şi depus la data de 06.06.2018 cerere de
deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de creditoarea SC Lineas Trade SA Galaţi, iar la data de 07.06.2018
cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de creditoarea SC Cotnari Vin SA Galaţi.
Examinând cererea judecătorul sindic, reţine următoarele:
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile iar insolvenţa debitorului
este prezumată atunci când acesta după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditoare, prezumţia fiind
relativă.
Din definiţia legală menţionată se observă că una dintre caracteristicile esenţiale ale insolvenţei o reprezintă insuficienţa
fondurilor băneşti din patrimoniul debitorului, care face imposibilă stingerea prin plată a datoriilor exigibile cu sumele
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de bani disponibile.
Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de
insolvenţă. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la
intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei, această dovadă fiind depusă la fila 4 din dosar.
În situaţia de faţă, din înscrisurile existente la dosar, reiese că debitoarea este în stare de insolvenţă, nedispunând de
fonduri băneşti pentru plata datoriilor, acestea sunt în sumă de 8.759.475 lei, fiind îndeplinită condiţia referitoare la
valoarea prag (40.000 lei) prevăzută de art. 5 pct. 72, motiv pentru care în baza dispoziţiilor art. 71 şi următoarele din
Legea nr. 85/2014, se va dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă, potrivit dispozitivului.
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, lichidatorul judiciar urmând a efectua notificările
prevăzute la art. 100 din Legea 85/2014.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii, respectiv existenţa unei creanţe certe rezultată din titlurile executorii
depuse la dosar, lichidă şi care depăşeşte valoarea prag de 40.000 lei, precum şi exigibilă de mai bine de 90 de zile, va fi
admisă cererea creditoarei, urmând a se dispune măsurile prevăzute de lege.
În temeiul art.45 lit.d din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, judecătorul-sindic va desemna în calitate de
administrator judiciar provizoriu, practicianul în insolvenţă DVA IPURL, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 59A,
ap. 17-18, judeţul Maramureş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege.
În temeiul art. 66 (7) din Legea nr. 85/2014, cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă formulate de creditoarea
SC Lineas Trade SA Galaţi şi creditoarea SC Cotnari Vin SA Galaţi sunt calificate drept declaraţii de creanţă.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de către debitoarea SC FAIMAR SA, cu sediul în Baia Mare, str. Oborului, nr. 1, jud.
Maramureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J24/35/1991 şi CUI RO2943069, şi în consecinţă:
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 debitoarei SC FAIMAR SA, cu sediul în Baia Mare,
str. Oborului, nr. 1, jud. Maramureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J24/35/1991 şi CUI RO2943069.
În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă:
Numeşte administrator judiciar provizoriu DVA IPURL, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 59A, ap. 17-18,
judeţul Maramureş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege.
În temeiul art. 99 alin. 1coroborat cu art. 100 din Legea nr. 85/2014,
Dispune Notificare privind deschiderea procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Maramureş, Registrul societăţilor agricole / Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre, prin
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea 85/2014, precum şi
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 23.07.2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 13.08.2018.
Contestaţiile se vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar.
Fixează termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 07.09.2018.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 20.08.2018, ora 15,00 la sediul administratorului judiciar şi
convoacă creditorii debitoarei.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar/lichidator judiciar şi
convocarea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în termen de 10 zile de la Notificare privind deschiderea
procedurii pentru desemnarea administratorului special.
In temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014,
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 Notificare privind deschiderea 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.
Dispune ca în conformitate cu dispoziţiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar să întocmească şi să
depună la dosar un raport, în termen de 20 de zile de la desemnarea sa, raport lunar prev. de art. 59 alin. 1 şi în termen
de 40 de zile de la desemnarea sa raportul prev. de art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014.
Fixează termen administrativ de control la 12.09.2018, NCPC Complet falimente nr. 16, sala 76, ora 8,30
Executorie.
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicarea în BPI şi cu drept de opoziţie în termen de 10
zile de la primirea notificării pentru creditori.
Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Tribunalul Maramureş – Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal.
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi 08.06.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Waltner Daniela
Stoenescu Claudia
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