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Impozit pe construcții(data luării în evidență): - 
Impozit la ţițeiul și la gazele naturale din producția internă (data luării în 
evidență): 

nu 

Redevențe miniere/Venituri din concesiuni și închirieri (data luării în 
evidență): 

nu 

Redevențe petroliere (data luării în evidență): nu 
În concluzie, observăm că, în principal, starea de insolvenţă apare pe fondul încetării activităţii şi al neachitării 
datoriilor restante față de asociat. 
4. Analiza contractelor în derulare şi a actelor anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă 
Societatea nu a efectuat plăţi sau încasări în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii insolventei. 
5. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au determinat starea de insolvenţă a Sevora Trade SRL 
Din consultarea și analizarea documentelor financiar contabile făcute de lichidatorul judiciar provizoriu desemnat și din 
analizarea cauzelor care au dus la încetarea activității, se concluzionează că societatea poate intra în procedura de 
insolvență. 
6. Menţiuni privind incidenţa art. 169 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
În privinţa persoanelor cărora le-ar fi imputabilă ajungerea societăţii debitoare în încetare de plăţi, din cuprinsul 
evidenţelor contabile de care dispunem şi pe baza cărora este întocmit prezentul raport, reiese că starea de insolvență a 
debitoarei se datorează unor factori obiectivi, neimputabili persoanelor care au asigurat conducerea societăţii debitoare.  
În acest context, sub rezerva identificării şi a altor fapte dintre cele enumerate în art. 169, care să fi constituit cauza 
directă a ajungerii debitoarei în incapacitate de plată, pe baza unor alte surse decât cele aflate la dispoziţia lichidatorului 
judiciar în acest moment, acesta îşi rezervă dreptul de a completa prezentele concluzii privitoare la persoanele vinovate 
de ajungerea societăţii debitoare în insolvenţă.  
7. Analiza incidenței prevederilor art. 117 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă 
În ceea ce privește incidența prevederilor art. 117 din Legea nr. 85/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe 
baza documentelor avute la dispoziție, lichidatorul nu a identificat acte juridice încheiate de către societatea debitoare 
cu privire la care să fie incidente prevederile anterior menționate. 
În măsura în care, după elaborarea prezentului raport cu privire la cauzele și împrejurările ajungerii în stare de 
insolvență a societăţii debitoare, lichidatorul judiciar provizoriu va identifica actele juridice cu privire la care să fie 
incidente prevederile art. 117 din Legea nr. 85/2014, acest aspect le va fi adus la cunoștință creditorilor societății prin 
intermediul rapoartelor de activitate, urmând a se proceda în consecință. 

Semnătură şi ştampila 
 

2. Societatea TIMCAVE CONSTRUCT SA, cod unic de înregistrare: 11108572 
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1607/111/2018  

Comunicare încheiere nr. 252/F/13.06.2018 
Către, 
1.Debitor SC Timcave Construct SRL, cu sediul în Oradea, str. Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 11108572, 
J05/146/2005 
2.Administrator judiciar Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str. Horea, nr 42, judeţul Bihor, CUI RO 
23324014, nr de înreg RFO II 0337/2008. 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 252/F/13.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1607/111/2018, de Tribunalul 
Bihor Oradea, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Timcave Construct SRL, cu sediul în Oradea, str. Santăului, nr 
57, judeţul Bihor, CUI 11108572, J05/146/2005. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1607/111/2018 

Încheierea nr. 252 /F/ 2018 
Şedinţa camerei de consiliu de la 13Iunie 2018 

Completul compus din: 
Preşedinte Constantin Manoliu 

Grefier Maria Băiţar 
Pe rol fiind examinarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014, formulată de către 
debitoarea SC Timcave Construct SRL, cu sediul în Oradea, str. Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 11108572, 
J05/146/2005. Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din L 85/2014. S-a făcut referatul oral al 
cauzei, după care: 
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 150 Cod procedură civilă, declară închise 
dezbaterile. 

Judecătorul – sindic 
Deliberând: 

Administrator
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Asupra cererii de faţă, 
Constatând că la data de 05.06.2018 debitoarea SC Timcave Construct SRL, cu sediul în Oradea, str. Santăului, nr 57, 
judeţul Bihor, CUI 11108572, J05/146/2005, manifestându-şi intenţia de reorganizare. Constatând din cuprinsul 
balanţei de verificare aferentă lunii mai 2018, depusă de către debitoare rezultă că aceasta, la data de 31.05.2018, avea 
datorii scadente în cuantum de 2.596.490 lei, iar disponibilităţile băneşti nu erau suficiente pentru acoperirea datoriilor. 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 38 alin. (1) şi art. 66 alin (1) – (4) din Legea nr. 85/2014, se va admite 
cererea debitorului şi în temeiul art. 71 alin 1) din Legea privind procedura de insolvenţă, se va constata că debitorul 
este în încetare de plăţi, se va deschide procedura generală de insolvenţă. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile 
imediate prevăzute de lege, iar faţă de opţiunea manifestată de către debitor va fi desemnat în calitate de administrator 
judiciar provizoriu Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str. Horea, nr 42, judeţul Bihor, CUI RO 23324014, nr 
de înreg. RFO II 0337/2008. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de către debitor SC Timcave Construct SRL, cu sediul în Oradea, str. Santăului, nr 57, judeţul 
Bihor, CUI 11108572, J05/146/2005. În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014,  
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Timcave Construct SRL, cu sediul în 
Oradea, str. Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 11108572, J05/146/2005. În temeiul art. 73 din Legea privind 
procedura de insolvenţă nr. 85/2014, 
Numeşte administrator judiciar provizoriu Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str. Horea, nr 42, judeţul 
Bihor, CUI RO 23324014, nr de înreg. RFO II 0337/2008 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, a 
cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând ca onorariul final să fie stabilit ulterior, în funcţie de decont. În 
temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere administratorului judiciar ca în maxim de 5 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii să convocare adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. În baza art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească lunar un raport de activitate. 
În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar desemnat provizoriu să 
procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. În 
temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei; 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bihor, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de 
insolvenţă. 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 30.07.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 20.08.2018. Fixează termenul pentru întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 17.09.2018. Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 
02.10.2018, cam.66, ora 9. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. 
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi 
tuturor băncilor unde are deschise conturi. În temeiul art.39 alin (2) din Legea privind procedura de insolvenţă 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 notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi 
deschis de către administratorul judiciar. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea în BPI, apel 
ce se va depune la Tribunalul Bihor. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 13.06.2018 
Judecător sindic,                 Grefier, 
Manoliu Constantin                      Băiţar Maria 
 
Județul Bistriţa-Năsăud 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GREEN FACTORY SRL, cod unic de înregistrare: 18157491 

Proces verbal al adunării generale a creditorilor 
Nr.: 893; Data emiterii: 14.06.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 151/112/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud – secţia a II a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, judecător sindic Marica Florinel Macidon.  
2.Arhiva/ registratura instanţei: Adresa: Bistriţa, str. Alba-Iulia, nr. 2-4, jud. Bistriţa-Năsăud. Telefon: 0263-213528 
3.Debitor: Soc. GREEN FACTORY SRL. sediul social: Bistriţa, str. Valea Jelnei, nr. 45, jud. Bistriţa-Năsăud. Număr 
de ordine în registrul comerţului: J06/985/2005, cod unic de înregistrare 18157491.  
4. Administrator judiciar provizoriu: Ioja Paula Sabina – Cabinet Individual de Insolvenţă. sediul social: Bistriţa, str. 
Petre Ispirescu, nr. 15 B, jud. Bistriţa-Năsăud. Număr matricol: 1B3786, Cod de identificare fiscală: 31340541. 
Tel/Fax:0263-218095. E-mail: poenar_insolventa@yahoo.com. 
5. Ordinea de zi: Votarea planului de reorganizare propus de debitoare;  
6. Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitoarei Soc. Green Factory SRL, convocată şi prezidată 
de către administratorul judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Ioja Paula Sabina în data de 14.06.2018, 
ora 12:00 s-au prezentat următori creditori:  

Administrator
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