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Complet 6 Sindic, ora 09:00 
Creditor 
1. Nr Brotea Adrian - În Urma Cesiunii De La SC Karpi Expert SRL Bucureşti (În Locul B.C.R. SA Bucureşti) - 
Bucureşti, Bucureşti, sector 4, Calea Şerban Vodă, nr. 272, bl.15, SC 1, et.5, ap.18, sector 4 
2. Nr Primăria Comunei Reviga - Reviga, Judeţ Ialomiţa 
3. Nr F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN Bucureşti - sector 1, Bucureşti, str. Ştefan Iulian, nr. 38 
4. Tc D.G.F.P. Ialomiţa - Administraţia Finanţelor Publice Slobozia - 
Debitor 
5. Tc SC Alexbe & Ely SRL - În Insolvenţă - Prin Adm. Judiciar Provizoriu Cc Insol SPRL - 
Administrator 
8. Brotea George Alexandru - Administrator Social SC Alexbe & Ely SRL - 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 
2. Societatea VLASE INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 25876538 
România, Tribunalul Ialomiţa,  
Mun. Slobozia, b-dul Cosminului nr. 12, jud. Ialomiţa 
Dosar nr. 704/98/2018 

Comunicare încheiere şedinţă din 17.05.2018 
emisă la: ziua 18 luna 06 anul 2018 

Către, 
Lista anexă 
 Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 17.05.2018 pronunţată în dosarul nr. 704/98/2018 de Tribunalul 
Ialomiţa – Secţia Civilă privind pe debitorul S.C. Vlase Internaţional S.R.L., cu sediul social în comuna Gheorghe 
Lazăr, 927130, nr. cadastral 295, corp C4, biroul 3, judeţul Ialomiţa, Cod de identificare fiscală Ro 25876538, număr de 
ordine în registrul comerţului J21/296/2009. 
AnexaDosar nr. 704/98/2018 
Stadiu Procesual: Fond 
deschiderea procedurii la cererea debitorului 
Încheiere De Şedinţă Din 17.05.2018 
Complet 2 Sindic 
Debitor 
1. Tc S.C. Vlase Internaţional SRL Gheorghe Lazăr – com. Gheorghe Lazăr, 927130, nr. cadastral 295, corp C4, biroul 
3, judeţul Ialomiţa 
2. Tc S.C. Vlase Internaţional S.R.L. – În Insolvenţă – Prin Lichidator Judiciar Provizoriu Cc Insol S.P.R.L. – Filiala 
Călăraşi – mun. Călăraşi, str. Plevna, nr. 189, judeţul Călăraşi J21/296/2009 
Lichidator Judiciar 
4. Cc Insol S.P.R.L. – Filiala Călăraşi - Călăraşi, Str. Plevna, nr. 189, Judeţ Călăraşi 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România, Tribunalul Ialomiţa 
Dosar nr. 704/98/2018 

Încheiere 
Şedinţa din Camera de consiliu din 17.05.2018 

Completul constituit din: 
Judecător sindic: Duţă Camelia Tatiana 

Grefier: Necula Jenica 
Pe rol, soluţionarea cererii formulată în baza Legii nr. 85/2014 de reclamanta-debitoare S.C. Vlase Internaţional S.R.L., 
cu sediul social în comuna Gheorghe Lazăr, 927130, nr. cadastral 295, corp C4, biroul 3, judeţul Ialomiţa, privind 
deschiderea procedurii de insolvenţă. 
Fără citarea părţilor. 
La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de consiliu a răspuns pentru societatea reclamantă, doamna avocat Tăiatu 
Constanţa. 
Procedura fiind legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de grefier, care referă că cererea de chemare în judecată este legal timbrată cu suma de 200 lei 
taxă judiciară de timbru, potrivit chitanţei aflată la fila 13 dosar, fiind depuse oferte de servicii privind preluarea calităţii 
de administrator/lichidator judiciar în cauză. 
Tribunalul, verificându-şi din oficiu competenţa conform art.131 Cod procedură civilă, se declară competent în 
soluţionarea prezentei cauze în raport de prevederile art. 41 alin. (1) raportat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Apărătorul reclamantei-debitoare depune la dosarul cauzei delegaţia de reprezentare (împuternicirea avocaţială seria B 
nr. 2292255/17.05.2018) şi un înscris reprezentând fişa sintetică totală emisă de D.G.A.M.C. Bucureşti privind 
obligaţiile fiscale datorate la data de 16.05.2018 în sumă totală de 6.347.218 lei. 

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12521/20.06.2018 
 

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 

 

14 

Judecătorul sindic, având în vedere că potrivit legii cauza se judecă fără citare, în raport de înscrisurile depuse şi de 
actele şi lucrările doarului, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, 
declară închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare. 
După deliberare.  

Judecătorul sindic, 
Cu privire la cererea formulată în cauză: 
La data de 04.05.2018, pe rolul Tribunalului Ialomiţa a fost înregistrată sub nr. 704/98/2018 cererea formulată în 
temeiul Legii nr. 85/2014 de reclamanta-debitoare S.C. Vlase Internaţional S.R.L., cu sediul social în comuna Gheorghe 
Lazăr, 927130, nr. cadastral 295, corp C4, biroul 3, judeţul Ialomiţa, prin care se solicită deschiderea procedurii de 
faliment prin procedura simplificată. 
În motivarea cererii reclamanta-debitoare arată că societatea a fost înfiinţată în anul 2008, având ca obiect de activitate 
transportul intern şi internaţional de mărfuri, în prezent aceasta având un număr de 136 de angajaţi cu contracte 
individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, din care 91 sunt conducători auto şi desfăşoară activitate de transport 
în afară teritoriului ţării. 
Reclamanta-debitoare susţine că actuala criză economică cu care se confruntă în ultimii ani atât societăţile comerciale 
din România dar şi cele din Europa a avut efecte negative şi asupra sa, principalele caracteristici care au afectat-o major 
în această perioadă fiind întârzierea la plată a creanţelor datorate de partenerii comerciali, pierderea unor contracte 
importante pe care le derula încă de la înfiinţare, asigurarea forţei de muncă calificată în domeniul transporturilor de 
mărfuri şi nu în ultimul rând intrarea în insolvenţă a unora din clienţii săi faţă de care deţine creanţe importante, uneori 
de peste 100.000 euro. 
Din cauza conjuncturii economice nefavorabile la nivel european a cărei manifestare s-a acutizat într-un ritm ascendent 
în ultimul an, societatea nu a reuşit să obţină finanţarea de care avea nevoie, motiv pentru care situaţia economico-
financiară s-a înrăutăţit permanent, cu efecte negative care au afectat din ce în ce mai profund cash-flow-ul şi puterea 
societăţii de a-şi achita datoriile curente, fapt care a culminat cu declanşarea executării silite de către creditorul 
A.N.A.F. şi blocarea conturilor bancare ale societăţii. 
Societatea a efectuat cu bună credinţă demersuri legale pentru plata datoriilor către A.N.A.F., sens în care a formulat 
cerere pentru eşalonarea la plată a datoriilor bugetare, cerere ce se află în curs de aprobare, societăţii fiindu-i impusă 
obligaţia de a prezenta mai multe garanţii. 
Pe fondul acestei situaţii, la data de 20.04.2018 creditorul Improvement Credit Collection S.R.L. a adresat Tribunalului 
Ialomiţa cererea ce formează obiectul dosarului nr. 572/98/2018, având ca obiect emiterea ordonanţei de plată pentru 
datoria scadentă în cuantum de 16.200.896,33 lei rezultată din contractul de preluare a datoriei semnat la data de 
06.02.2015, creanţă ce a fost recunoscută de societate. 
Debitoarea consideră că emiterea acestei ordonanţe de plată reprezintă un impediment real în continuarea activităţii, 
fiind imposibil de conceput că are forţa financiară necesară plăţii acestei datorii, în condiţiile în care se află deja într-o 
cerere de eşalonare la plată a datoriilor bugetare în cuantum de 6.364.037 lei, iar despre o reorganizare a activităţii nici 
nu poate fi vorba. 
Raportat la situaţia concretă prezentată, reclamanta-debitoare consideră că sunt întrunite condiţiile legale pentru a se 
dispune intrarea în procedura de faliment, manifestându-şi prin prezenta cerere intenţia de intrare în procedura 
simplificată în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. g) din legea nr. 85/2014. 
Reclamanta-debitoare solicită în condiţiile art. 63 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, ca la deschiderea procedurii să se 
desemneze în calitate de lichidator judiciar Cabinetul de Insolvenţă Cc Insol SPRL – Filiala Călăraşi, cu sediul 
profesional în mun. Călăraşi, str. Plevna, nr. 189, judeţul Călăraşi. 
Reclamanta-debitoare mai precizează că societatea nu a efectuat transferuri patrimoniale în ultimele 6 luni şi nici nu 
plăţi în favoarea unor creditori prin defavorizarea altora, precum şi faptul că salariile angajaţilor nu au fost achitate 
pentru luna aprilie 2018. 
În drept, cererea este întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
În susţinerea cererii s-a solicitat proba cu înscrisuri, ce au fost depuse şi menţionate în cererea de chemare în judecată. 
Din actele şi lucrările dosarului judecătorul sindic reţine următoarele: 
Potrivit art. 5 punctul 47 din Legea nr. 85/2014 procedura simplificată reprezintă procedura de insolvenţă 
prevăzută de prezenta lege, prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (2) intră direct în 
procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioadă de observaţie de maximum 
20 de zile, perioadă în care vor fi analizate elementele prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d). 
Conform art. 5 punctul 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, astfel: 
 a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de 
creditor; prezumţia este relativă; 
 b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile 
angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. 
Art. 66 din aceeaşi lege instituie obligaţia pentru debitorul aflat în insolvenţă să adreseze tribunalului o cerere pentru a 
fi supus dispoziţiilor legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în termen de maximum 30 de 
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zile de la apariţia stării de insolvenţă, iar aliniatul 4 al aceluiaşi articol prevede posibilitatea formulării unei astfel de 
cereri şi pentru debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă. 
Analizând cererea debitoarei, în raport de actele anexate potrivit dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 85/2014, judecătorul 
sindic constată că aceasta figurează în documentele contabile cu datorii neachitate peste valoarea prag prevăzută de art. 
5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, că a încetat efectuarea plăţilor, că nu a solicitat reorganizarea judiciară printr-o 
declaraţie expresă dată de administratorul statutar, ci dimpotrivă a solicitat trecerea la procedura simplificată a 
falimentului ca urmare a imposibilităţii de redresare a activităţii. 
Pe cale de consecinţă, judecătorul sindic, în baza actelor depuse la dosar, constată că cererea reclamantei-debitoare S.C. 
Vlase Internaţional S.R.L. este întemeiată urmând a o admite şi a dispune, în baza art. art. 145 alin. (1) lit. A (a) raportat 
la art.71 alin. (1) coroborat cu art. 38 alin. (2) lit. e din Legea nr. 85/2014, intrarea debitoarei în procedura simplificată a 
falimentului. 
În baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 va dispune dizolvarea societăţii debitoare. 
În baza art. 45 alin. (1) lit. d coroborat cu art. 57 alin. (1) şi art. 73, luând act de acordul debitoarei, va desemna 
lichidator judiciar provizoriu al debitoarei Cabinetul de Insolvenţă Cc Insol S.P.R.L. – Filiala Călăraşi, cu sediul 
profesional în mun. Călăraşi, str. Plevna, nr. 189, judeţul Călăraşi, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din 
lege, cu un onorariu provizoriu de 3.000 lei. 
Va face în cauză aplicarea art. 75, 76, 83 alin. (2) şi art. 86 din Legea nr. 85/2014. 
În baza art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 va ridica în tot dreptul de administrare al debitoarei, constând în 
dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, drept care va fi 
exercitat de lichidatorul judiciar provizoriu desemnat prin prezenta încheiere. 
Potrivit art. 97 din Legea nr. 85/2014 lichidatorul judiciar provizoriu va întocmi raportul asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă până la data de 22.06.2018. 
Va dispune efectuarea notificării deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor, conform art. 100 din lege şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, precum şi tuturor băncilor la care debitoarea are deschise 
conturi. 
Va stabili termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 05.06.2018. 
Va stabili termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelului preliminar de creanţe la 
11.06.2018. 
Va stabili termen de definitivare a tabelului creanţelor la 22.06.2018. 
În temeiul art. 39 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 va dispune deschiderea de către lichidatorul judiciar provizoriu a unui 
cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile de procedură. 
Va fixa termen de judecată la 22.06.2018. 
Văzând şi dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 85/2014 raportat la art. 466 şi următoarele din Codul de procedură civilă. 

Pentru aceste motive, dispune: 
În baza art. 145 alin. (1) lit. A ( a ) raportat la art. 71 alin. (1) coroborat cu art. 38 alin. (2) lit. e din Legea nr. 85/2014 
admite cererea formulată de reclamanta-debitoare S.C. Vlase Internaţional S.R.L., cu sediul social în comuna Gheorghe 
Lazăr, 927130, nr. cadastral 295, corp C4, biroul 3, judeţul Ialomiţa, număr de înregistrare în registrul comerţului 
J21/296/2009, având cod unic de înregistrare Ro 25876538 şi dispune intrarea debitoarei în procedura simplificată a 
falimentului. 
În baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 dispune dizolvarea societăţii debitoare. 
În baza art. 45 alin. (1) lit. d coroborat cu art. 57 alin. (1) şi art. 73, luând act de acordul debitoarei, desemnează 
lichidator judiciar provizoriu al debitoarei Cabinetul de Insolvenţă Cc Insol S.P.R.L. – Filiala Călăraşi, cu sediul 
profesional în mun. Călăraşi, str. Plevna, nr. 189, judeţul Călăraşi, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din 
lege, cu un onorariu provizoriu de 3.000 lei. 
Face în cauză aplicarea art. 75, 76, 83 alin. (2) şi art. 86 din Legea nr. 85/2014. 
În baza art.145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 ridică în tot dreptul de administrare al debitoarei, constând în 
dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, drept care va fi 
exercitat de lichidatorul judiciar provizoriu desemnat prin prezenta încheiere. 
Potrivit art. 97 din Legea nr. 85/2014 lichidatorul judiciar provizoriu va întocmi raportul asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă până la data de 22.06.2018. 
Dispune efectuarea notificării deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor, conform art. 100 din lege şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, precum şi tuturor băncilor la care debitoarea are deschise 
conturi. 
Stabileşte termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 05.06.2018. 
Stabileşte termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelului preliminar de creanţe la 
11.06.2018. 
Stabileşte termen de definitivare a tabelului creanţelor la 22.06.2018. 
În temeiul art. 39 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea de către lichidatorul judiciar provizoriu a unui 
cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile de procedură. 
Fixează termen de judecată la 22.06.2018. 
Executorie. 
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Cu drept la opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la primirea notificărilor emise de lichidatorul judiciar 
provizoriu. 
Dată în cameră de consiliu şi citită în şedinţă publică, astăzi, 17.05.2018. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
 
3. ROMAN VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, cod unic de înregistrare: 17179700 
România, Tribunalul Ialomiţa -Secţia Civilă 
Judecător sindic 
Mun. Slobozia, str. Cosminului, nr.12, jud. Ialomiţa 
Dosar nr.573/98/2017 

Comunicare sentinţa civilă nr.850F/15.06.2018 
emisă la: 19.06.2018 

Către, 
Debitor 
1. Nr Roman Vasile Î.F.-În Insolvenţă Prin Lichidator Judiciar Tim Insolv SPRL Bucureşti - sector 3, Bucureşti, Str. 
lT.cOl. Papazoglu Dumitru, nr. 1, bl. B5, SC. 1, et. parter, ap. 1 
Creditori 
2. Tc S.C. Gaspeco L & D S.A. - 
3. Tc Bancpost S.A. - 
4. Tc  DGRFP Ploieşti - A.J.F.P. Ialomiţa 
Se comunică, alăturat Sentinţa civilă nr. 850F/15.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 573/98/2017 de Tribunalul Ialomiţa 
- Secţia Civilă - Judecătorul Sindic, privind pe debitoarea Roman Vasile Întreprindere Familială, cu sediul social în 
com.Ograda sat Ograda jud. Ialomiţa, având cod unic de înregistrare 17179700 Slobozia, înregistrată la ORC Ialomiţa 
sub nr.F21/93/2005. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
Cod Ecli Ecli:Ro:Tbilm:2018:004.000850 
România, Tribunalul Ialomiţa-Secţia Civilă 
Dosar nr. 573/98/2017 

Sentinţa civilă nr.850 F 
Şedinţa publică de la 15.06.2018 

Completul constituit din: 
Judecător Sindic - Marcu Alis 

Grefier – Tănase Emilia 
Pe rol, continuarea procedurii insolvenţei debitoarei Roman Vasile Întreprindere Familiala. 
 La apelul făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. 
Procedura fiind legal îndeplinită, s-a făcut referatul cauzei de către grefier, care arată că s-au depus de către lichidatorul 
judiciar raportul de activitate şi înscrisurile actele ce au stat la baza întocmirii acestuia, acte publicate şi în  BPI, 
împotriva acestora nefiind înregistrate contestaţii; de asemenea se arată că au fost citaţi creditorii cu menţiunea de a-şi 
spune punctul de vedere referitor la propunerea de închidere a procedurii insolvenţei, nefiind însă depus vreun răspuns 
în acest sens, după care; 
Judecătorul sindic ia act că s-a depus raportul de activitate întocmit de lichidatorul judiciar din care rezultă că societatea 
nu deţine bunuri în patrimoniu, s-a fprmulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale ce formează obiectul 
dosarului nr. 573/98/2017/a2 şi faţă de faptul că nu s-au înaintat sume pentru susţinerea procedurii de insolvenţă şi că 
nu au fost înregistrate obiecţiuni la raport, nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de ridicat, constată cercetarea 
judecătorească încheiată, cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare cu privire la propunerea de închidere a 
procedurii insolvenţei debitoarei. 
După deliberare, 

Judecătorul sindic, 
 Asupra propunerii lichidatorului judiciar de închidere a procedurii insolvenţei, 
Constată că prin sentinţa civilă nr.903 F/16.06.2017, Judecătorul sindic a admis cererea formulată de reclamanta-
creditoare Bancpost SA cu sediul în Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2 având CUI Ro404416 şi 
nr.înreg.J40/9052/1991 şi s-a deschis procedura generală a insolvenţei împotriva pârâtei-debitoare Roman Vasile 
Întreprindere Familială, cu sediul social în com.Ograda sat Ograda jud. Ialomiţa, având cod unic de înregistrare 
17179700, înregistrată la ORC Ialomiţa sub nr.F21/93/2005, fiind desemnat ca administrator judiciar CII „Bizdrigheanu 
Lola”, cu sediul profesional în Urziceni, str. M.Viteazu nr. 21 jud. Ialomiţa, care a îndeplinit atribuţiile prevăzute de 
art.64 din lege, cu un onorariu fix provizoriu de 2.000 lei. 
S-a apreciat că cererea întruneşte cerinţele prevăzute de Legea 85/2014, aflându-se în stare de insolvenţă astfel cum este 
definită de art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014 
După notificarea deschiderii procedurii, la masa creditorilor s-au înscris: creditorii garantaţi Bancpost – cu o creanţă în 
sumă de 53757,65 lei şi SC Gaspeco L&D SA cu o creanţă de 858.59 lei precum şi  DGRFP Ploieşti –  AJFP Ialomiţa 
cu o creanţă bugetară de 15066 lei. 
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