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punctelor înscrise pe ordinea de zi în numele şi pe seama persoanei pe care o reprezintă. Creditorii vor putea vota şi prin
corespondenţă, în condiţiile art. 14, alin. (4) din Legea nr. 85/2006.
9. Informaţii suplimentare: La licitaţia organizată în data de 10.05.2018 s-a înscris SC DTV Tache Concept SRL, cu
sediul în municipiul Reşiţa, str. Fântânilor, bl. 5, et. 9, ap. 34, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J11/413/2015, CUI 35020140, care a oferit preţul de pornire de 161.877,30 lei exclusiv TVA pentru bunurile
debitorului scoase la vânzare în bloc, solicitând în vederea plăţii integrale un termen de 90 de zile calculat de la data
adjudecării. Constatându-se că nu sunt îndeplinite condiţiile din regulamentul de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor referitor la termenul de achitare, care este de 30 de zile de la data adjudecării, prin procesul verbal de
licitaţie nr. 2129/10.05.2018 s-au adjudecat în favoarea DTV Tache Concept SRL, la preţul de 161.877,30 lei exclusiv
TVA, în bloc, bunurile debitorului: imobil situat în Tg-Cărbuneşti, str. Castanilor, nr. 5, jud. Gorj, respectiv: Teren
intravilan în suprafaţă de 1555 mp, împreună cu construcţie C1 - spaţiu de producţie, cu suprafaţa construită de 86 mp,
construcţie C2 - hală industrială cu regim P+1 cu suprafaţa construită de 138 mp, împreună cu bunurile împrejmuire,
platformă betonată, centrală termică, sub condiţia aprobării de adunarea creditorilor a termenului de plată de 90 de zile
de la data adjudecării. Adjudecatarul a plătit o garanţie de participare de 16.120 lei, rămasă la dispoziţia debitorului.
Procesul verbal de licitaţie nr. 2129/10.05.2018 se va comunica la solicitarea creditorilor.
Lista anexă privind creditorii:
Nr.
crt.
1.

Denumire

Cod unic de
înregistrare

Tonescu Finance S.aR.L.

Număr de ordine
în registrul în care
este înregistrat
B202507

361757
2.

Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Gorj

Registrul în care
este înregistrat

Sediul social

Registrul Comerţului şi
al Societăţilor din
Luxemburg

B-dul Konrad
Adeneuer, nr. 2, L1115, Luxemburg
Str. Siretului, nr. 6,
Tg-Jiu, jud. Gorj

4448156

Lichidator judiciar: Consulting Company IPURL, prin asociat Ciobanu Emanoil
Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SIGMANET SRL, cod unic de înregistrare: 10598581
România
Tribunalul Harghita ,Secţia Civilă
Str. Szasz Endre nr. 6 Miercurea Ciuc.
Dosar nr. 331/96/2018
Comunicare sentinţa civilă nr. 680/09.05.2018
emisă la: 11 mai 2018
Creditori
Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita Succesoare a
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Harghita, persoană juridică, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din
Decembrie, nr. 20, judeţul Harghita, cod de identificare fiscală 4246050.
Parte interesată
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, persoană juridică, cod de identificare fiscală 14942091,
cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, b-dul Timişoarei, nr. 24, judeţul Harghita.
Se comunică, alăturat, un exemplar al sentinţei civile nr. 680/09.05.2018, pronunţată în dosarul nr. 331/96/2018, de
Tribunalul Harghita, secţia civilă, privind pe Sc Sigmanet SRL, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Kos Karoly, nr. 4,
ap. 4, jud. Harghita, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita, sub nr. J19/173/1998, CUI 10598581, pentru
procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
(semnătura şi ştampila)
*
România
Tribunalul Harghita,Secţia Civilă
Dosar nr. 331/96/2018
Sentinţa civilă nr. 680
Şedinţa publică din data de 9 mai 2018
Completul constituit din:
Judecător-sindic: Antonescu Marcel Romeo - Preşedinte
Grefier: Grofu Gabriel Răzvan
Pe rol soluționarea cauzei comerciale promovată de reclamanta Direcţia Regională a Finanţelor Publice BraşovAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita (succesoare a DGFP Harghita, în baza OUG nr. 74/2013 şi HG
nr. 520/2013), cu sediul în loc. Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr.20, judeţul Harghita, în contradictoriu
cu pârâta SC Sigmanet Srl, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Kos Karoly, nr. 4, ap. 4, jud. Harghita, înregistrată la
ORC de pe lângă Tribunalul Harghita, sub nr. J19/173/1998, CUI 10598581, având ca obiect deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2014.La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă
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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reprezentanta creditoarei cj. Toth Melinda, lipsă fiind debitoarea. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință
care învederează că procedura de citare este legal îndeplinită. Se constată depuse la dosar oferte de servicii din partea
Rtz & Partners Sprl, Dogaru, Oană Și Asociații Sprl, Ecg Tamas Laszlo Sprl, C.I.I. Ionescu Dumitru Viorel, Casa De
Insolvență Avi Consulting Ipurl Și Nacornic Sprl.Instanța, în baza art. 131 din Codul procedură civilă constată că este
competentă general, material și teritorial să soluționeze cauza conform art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 coroborat cu
art. 95 pct. 4 şi art. 120 din Codul de procedură civilă. Nemaifiind alte cereri prealabile instanța acordă cuvântul pe
fondul cauzei. Având cuvântul reprezentanta creditoarei solicită deschiderea procedurii simplificate a insolvenței
împotriva debitoarei, depune și hotărârea nr. 125/17.04.2018 a comisiei de selecție a practicianului în insolvență din
cadrul ANAF și solicită desemnarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvență NACORNIC
SPRL.Instanța reține cauza spre soluționare.
Judecătorul –sindic,
deliberând asupra cauzei de faţă în camera de consiliu, constatã urmãtoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Harghita sub nr. 331/96/2018, creditoarea Direcţia Regională a Finanţelor
Publice Braşov-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita (succesoare a DGFP Harghita, în baza OUG nr.
74/2013 şi HG nr. 520/2013), cu sediul în loc. Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr.20, judeţul Harghita, a
solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei SC
Sigmanet SRL, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Kos Karoly, nr. 4, ap. 4, jud. Harghita, înregistrată la ORC de pe
lângă Tribunalul Harghita, sub nr. J19/173/1998, CUI 10598581.Cererea este scutită de taxa de timbru, în temeiul art.
30 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.În motivare se arată că societatea debitoare este în încetare
de plăţi, nu are bunuri urmăribile, iar creanţa în cuantum de 210.142 lei este certă, lichidă şi exigibilă. In drept au fost
invocate prevederile art. 38 alin. 2 lit. c, pct. 1 şi art. 70 din Legea nr. 85/2014 şi prevederile art. 192-194 din NCPC.În
probaţiune, creditoarea a anexat la cererea de deschidere a procedurii acte doveditoare ale creanţei sale, respectiv
referatul Serviciului de Colectare Contribuabili Mijlocii, lista de verificare menţiuni, certificat de atestare fiscală, acte
de executare, informatii Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, informatii OCPI, fisa sintetica, decizie de
impunere (f. 3-66).S-a solicitat desemnarea Nacornic SPRL, în calitate de lichidator judiciar, conform Hotararii nr.
125/17.04.2018.Debitoarea nu a depus întâmpinare.Examinând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine
următoarele:Din analiza prevederilor Legii nr. 85/2014, rezultă că pentru a dispune deschiderea procedurii insolvenţei,
la cererea creditorilor, instanţa trebuie să verifice dacă debitoarea face parte din categoria persoanelor menţionate în art.
38 din Legea nr. 85/2014, dacă este în stare de insolvenţă (art. 5 pct. 29 din legea insolvenţei), dacă creditorul care a
cerut deschiderea procedurii are o creanţă asupra patrimoniului debitorului certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60
de zile (art. 5 pct. 20 din legea insolvenţei) şi dacă creanţele certe, lichide şi exigibile depăşesc valoarea prag de 40.000
lei (art. 5 pct. 72 din legea insolvenţei).In plus, pentru a se deschide procedura simplificată a falimentului aşa cum s-a
solicitat de către creditoare, mai trebuie dovedit şi că debitoarea se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute de art.
38 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.In speţă se constată că sunt îndeplinite toate cerinţele, inclusiv cele necesare pentru
deschiderea procedurii simplificate, creditoarea făcând dovada că deşi a efectuat demersuri, nu a identificat bunuri în
patrimoniul debitoarei, situaţie care se încadrează în prevederile art. 38 alin. 2 lit. c, pct. 1 din Legea
nr.85/2014.Referitor la creanţă se constată că debitoare are în mod cert datorii la bugetul general consolidat al statului,
cu mult peste valoarea prag .Creditoarea fiind o instituţie bugetară, creanţa nu va fi verificată, beneficiind, potrivit
art.105 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, de prezumţia caracterului cert, lichid şi exigibil, atât timp cât rezultă dintr-un titlu
executoriu, necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. În consecinţă, judecătorul sindic constatând că cererea
creditoarei îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei, cu toate consecinţele legii.Având în vedere cererea formulată de
reprezentantul creditoarei privind desemnarea administratorului judiciar în persoana practicianului în insolvenţă
Nacornic SPRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureş, îl va desemna, urmând ca acesta să
îndeplinească atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege, cu remuneraţia din oferta acestuia acceptată de DGRFP prin
Hotărârea nr. 125/17.04.2018, respectiv cu o remuneraţie de 390 lei/luna exclusiv TVA și un onorariu de succes de
0,000001% din sumele distribuite creditorilor în cadrul procedurii, cu conditia ca aceasta remuneratie sa fie mai mica
decat cea stabilita în cadrul primei adunări ai creditorilor. În cazul în care în patrimoniul debitoarei nu se vor găsi
bunuri, instanţa fixează un onorariu echivalent cu cel care ar rezulta din calculul onorariului raportat la oferta acceptata
de DGRFP prin Hotărârea nr. 125/17.04.2018, onorariu care nu va depăşi 4.000 lei + TVA pe toată durata procedurii
insolvenţei.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotaraste:
Admite cererea formulată de creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov-Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, CIF 4317495,Cont IBAN RO53TREZ1315003xxx000056-Trezoreria Braşov,
cu sediul în loc. Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr.20, judeţul Harghita privind deschiderea procedurii
insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2006, împotriva debitoarei SC Sigmanet SRL, cu sediul în Odorheiu Secuiesc,
str. Kos Karoly, nr. 4, ap. 4, jud. Harghita, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita, sub nr. J19/173/1998,
CUI 10598581. În temeiul art. 72 din Legea nr. 85/20014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC Sigmanet SRL.În temeiul art. art. 45
lit. d din Legea nr. 85/2014, desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Nacornic
SPRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureş, urmând ca acesta să îndeplinească atribuţiile
prevăzute de art. 20 din lege, cu remuneraţia din oferta acestuia acceptată de DGRFP prin Hotărârea nr. 125/17.04.2018,
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respectiv cu o remuneraţie de 390 lei/luna exclusiv TVA și un onorariu de succes de 0,000001% din sumele distribuite
creditorilor în cadrul procedurii, cu conditia ca aceasta remuneratie sa fie mai mica decat cea stabilita în cadrul primei
adunări ai creditorilor. În cazul în care în patrimoniul debitoarei nu se vor găsi bunuri, instanţa fixează un onorariu
echivalent cu cel care ar rezulta din calculul onorariului raportat la oferta acceptata de DGRFP prin Hotărârea nr.
125/17.04.2018, onorariu care nu va depăşi 4.000 lei + TVA pe toată durata procedurii insolvenţei. In temeiul art. 145
alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune dizolvarea societăţii debitoare
In temeiul art. 85 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, constată încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei.In
vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014, dispune comunicarea prezentei încheieri către instanţele
judecătoreşti de pe raza Tribunalului Harghita.Dispune lichidatorului judiciar identificarea băncilor unde debitorul are
deschise conturi şi comunicarea interdicţiei de a dispune asupra disponibilului, fără ordinul lichidatorului judiciar. În
temeiul art. 71 alin 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca
lichidatorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100. Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi,
în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a
creanţelor. Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2014, respectiv:
-termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii;
-termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi 25.06.2018
-cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă;
-termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care va fi
03.07.2018;
-termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care va fi 30.07.2018;
-locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului
de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care va fi 09.07.2018;
În temeiul art. 147 alin 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune
ca lichidatorul judiciar să notifice intrarea debitoarei în faliment, încetarea dreptului de administrare şi dizolvarea
societăţii debitoare, tuturor creditorilor notificaţi potrivit prevederilor art. 99, debitorului şi oficiului registrului
comerţului, pentru efectuarea menţiunii. Pune în vedere lichidatorului judiciar, prevederile art. 252 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale.În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorului judiciar să întocmească şi să supună judecătorului sindic, până la
data de 18.06.2018, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu
menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la
registrul comerţului şi va fi comunicată debitorului.Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea următoarea ordine de
zi:
-Punerea în discuţie a problemei confirmării lichidatorului judiciar, desemnat de către judecătorul sindic şi negocierea
onorariului, în funcţie de criteriile obligatorii prevăzute în art. 38 alin. 2 din OUG nr. 86/2006. In acest scop,
lichidatorul judiciar va prezenta din timp creditorilor situaţia elementelor impuse de lege pentru negocierea onorariului
în cunoştinţă de cauză;
-Desemnarea comitetului creditorilor, dacă este cazul;.
-Punerea în discuţie a raportului întocmit în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea. nr. 85/2014.
Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de către creditorul care deţine mai mult de
50% din valoarea creanţelor, şi a onorariului negociat, în cazul în care nu există contestaţii se face, potrivit prevederilor
art. 45 lit. e din Legea nr. 85/2014, fără citarea părţilor, în camera de consiliu a Tribunalului Harghita, în termen de 5
zile de la data sesizării judecătorului-sindic.In temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea în cel mai scurt termen posibil a unui cont bancar din care vor fi
suportate cheltuielile aferente procedurii.Dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitorei şi îndeplinirea
celorlalte operaţiune de lichidare.Dispune ca în cazul în care documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) - f) şi l) nu
sunt prezentate de către debitor, lichidatorul judiciar să reconstituie, în măsura posibilului, acele documente, cheltuielile
astfel efectuate urmând a fi suportate din averea debitorului.Minuta prezentei încheieri se comunică, de îndată,
lichidatorului judiciar provizoriu. Pentru continuarea lucrărilor privind procedura insolvenţei acordă termen la data de
26 septembrie 2018. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii.Apelul se depune la Tribunalul
Harghita, sub sancţiunea anulării.Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 9 mai 2018.
Judecător sindic,
Grefier,
Antonescu Marcel Romeo
Grofu Gabriel Răzvan
Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGROFAM PROD SRL, cod unic de înregistrare: 17087410
Uniunea Nationala A Practicienilor In Insolventa Din Romania
Divizia Centrala de Insolventa IPURL
Membra a Moraru&Asociatii ONG
Craiova, Str. Crinului, nr.60, jud. Dolj
Site: www.moraruasociatii.ro
Mail: contact@jurisoft.ro
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