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Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ALPINA SHOE PRODUCTION SRL, cod unic de înregistrare: 15845267 
România 
Tribunalul Specializat Mureş 
Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş 
Tel: 0265 - 262010 Fax: 0265 - 311827  
Dosar nr. 310/1371/2018 
19.06.2018 

Comunicare 
Încheierea nr. 109/C din 18 iunie 2018 

Către, 
DEBITOR 
1. ALPINA SHOE PRODUCTION SRL - Reghin, str. Ierbuş, nr. 10, Judeţ MUREŞ 
ADMINISTRATOR JUDICIAR 
2. CITR FILIALA CLUJ SPRL - Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, Judeţ CLUJ 
Se comunică alăturat copia încheierii nr. 109/C/18.06.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş - Secţia 
falimente în dosarul nr. 310/1371/2018 privind pe debitoarea Societatea ALPINA SHOE PRODUCTION SRL Reghin, 
cu sediul în Reghin, str. Ierbuş, nr. 10, judeţul Mureş, înmatriculată sub nr. J26/39/2007 la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, CUI 15845267. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Melania Cociş 
* 

România 
Tribunalul Specializat Mureş 
Falimente 
Dosar nr. 310/1371/2018 

 Încheierea nr. 109/C 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 18 iunie 2018 

Completul constituit din: 
Judecător sindic: Raluca-Ioana Orza 

Grefier: Melania Cociş 
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de către debitoarea petentă Societatea ALPINA SHOE PRODUCTION SRL 
Reghin, cu sediul în Reghin, str. Ierbuş, nr. 10, judeţul Mureş, înmatriculată sub nr. J26/39/2007 la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, CUI 15845267, având ca obiect deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
prevăzută de Legea nr. 85/2014. 
La apelul făcut în şedinţa camerei de consiliu se constată lipsa părţilor. 
Procedura este legal îndeplinită. 
Grefierul de şedinţă prezintă referatul cauzei arătând că prin încheierea din data de 15 iunie 2018 cauza a fost repusă pe 
rol faţă de împrejurarea depunerii unor noi cereri şi înscrisuri, în termenul de pronunţare.  
Ca urmare a repunerii cauzei pe rol, judecătorul sindic constată reluată etapa cercetării judecătoreşti. 
În privinţa noilor cereri depuse la dosar în termenul de pronunţare, precum şi a înscrisurilor depuse spre justificare, 
judecătorul sindic le consideră admisibile potrivit legii şi în măsură să ducă la soluţionarea cauzei, acestea îndeplinind 
formal cerinţele prevăzute de lege. 
Judecătorul sindic constată încheiată cercetarea judecătorească şi, nemaifiind alte cereri, reţine cauza spre soluţionare.  

 Judecătorul sindic, 
Deliberând reţine că, prin cererea depusă la data de 22.02.2018, societatea debitoare ALPINA SHOE PRODUCTION 
SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, în vedere depunerii unui plan de reorganizare, cu numirea ca 
administrator judiciar a CITR Filiala Cluj SPRL. 
În motivarea în esenţă a cererii sale, societatea debitoare a arătat faptul că se confruntă cu o situaţie economică dificilă, 
motiv pentru care conducerea societăţii a ajuns la concluzia că se impune o reorganizare a societăţii în urma căreia 
datoriile să fie achitate conform unui program de plată.  
A mai indicat faptul că societatea a fost înfiinţată în 2007, având drept obiect principal de activitate fabricarea 
încălţămintei. Societatea a indicat datoriile pe termen scurt (explicând totodată componenţa acestora), respectiv cele pe 
termen lung.  
A precizat că măsurile de redresare a societăţii vor viza schimbarea standardelor de operare în toate departamentele, că 
se vor reduce costurile aferente materiei prime şi alte asemenea măsuri care, cumulate, vor îmbunătăţii condiţiile de 
plată a furnizorilor şi clienţilor. 
În drept, au fost indicate dispoziţiile art. 66 şi urm. din Legea nr. 85/2014. 
În probaţiune, debitoarea a depus înscrisurile arătate la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Cererea a fost timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 200 de lei, potrivit chitanţei depuse la f. 1 din dosar.  
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Debitoarea a solicitat judecarea în lipsă. 
La termenul din 07.06.2018 cauza a fost reţinută spre soluţionare fiind dispusă amânarea de pronunţare pentru 
15.06.2018, când s-a dispus repunerea pe rol având în vedere necesitatea reluării cercetării judecătoreşti în raport de 
cererile şi înscrisurile depuse la dosar în cadrul termenului de pronunţare. 
Anexate cererii debitorului, la dosar, au mai fost primite cereri din partea următorilor creditori: HORADRON SRL, 
SHOES BY SORI SRL Oradea, NICOZANI SRL Oradea, TANSMEC RO SRL Borş, ORITA PRODUCTION SRL 
Filipeştii de Pădure, OMNIVER GROUP BV – Olanda, OMNIWER INTERNATIONAL BV, LOGISTIC E VAN 
WIJK SRL Sânnicoara, DIVERS STYLE SRL Oradea, MLC SHOES SRL Oradea. 
De asemenea, s-au depus oferte din partea mai multor practicieni în insolvenţă. 
În ceea ce privește cererea de deschidere a procedurii generale de insolvență a debitoarei, judecătorul-sindic reține că 
din punct de vedere al situaţiei de fapt, debitoarea a depus la dosar înscrisurile menţionate de dispoziţiile art. 67 alin. 1 
din Legea nr. 85/2014, rezultând faptul că are datorii curente, scadente cu mai mult de 60 de zile, faţă de furnizori, 
salariaţi, bugetul de stat şi datorii constând în credite ce depăşesc pragul valoric de 40.000 de lei.  
Datoriile comerciale, pierderile înregistrate în ultimul an rezultă din situaţia financiară întocmită pe ultimul an, f. 32, 
respectiv din contul profit pierdere, f. 37 vol. 1, precum şi din balanţa de verificare aferentă lunii aprilie 2018. 
De altfel, cererea de deschidere este formulată de către debitoare, aceasta recunoscând implicit starea de insolvenţă în 
care se află.  
În vederea soluţionării cererii de deschidere a procedurii, judecătorul sindic urmează a face o analiză a textelor de lege 
aplicabile, cu referire la situaţia de fapt mai sus reţinută: 
Astfel, în drept, potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă se pot reţine următoare definiţii: 
29. 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; 
72. 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 administratorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 
salarii medii brute pe economie/salariat. 
De asemenea, potrivit art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 sunt reglementate condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească cererea debitorului după cum urmează: ,Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei 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.’’ 
Totodată, în temeiul art. 66 alin 10 din Legea nr. 85/2014 prevăd că: ,(10) Cererea debitorului se va judeca de urgenţă, 
în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Prin excepţie de la prevederile art. 200 din Codul de 
procedură civilă, judecătorul-sindic va stabili termenul de judecată în camera de consiliu, în termen de 10 zile de la 
depunere, chiar dacă cererea nu îndeplineşte toate cerinţele legale şi nu sunt depuse toate documentele. În cazul în care 
la data depunerii cererii debitorului se găsesc înregistrate pe rol cereri ale creditorilor, se va proceda potrivit 
prevederilor alin. (6) teza a II-a.’’ Mai departe, dispoziţiile art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 stabileşte care sunt 
documentele ce trebuie să însoţească cererea debitorului. 
 Din ansamblul de dispoziţii mai sus menţionate, judecătorul sindic apreciază că cererea debitorului este întemeiată, 
astfel că cererea urmează a fi admisă ca atare, cu consecinţa deschiderii procedurii generale a insolvenţei în privinţa 
societăţii debitoare, apreciind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. 
Astfel, faţă de datoriile dovedite ale debitorului, care depăşesc valoarea prag prevăzută de lege şi care îndeplinesc 
prezumtiv condiţiile de scadenţă stabilite de art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic reţine probate 
elementele vecine şi conexe, necesare activării prezumţiei că starea de insolvenţă există.  
Un ultim aspect analizat de judecătorul sindic îl reprezintă natura procedurii ce urmează a fi deschisă, în raport de 
cererea debitorului şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 67 alin. 1 lit. g, h, i şi j, respectiv art. 69 din Legea nr. 
85/2014, procedura ce urmează a fi deschisă este cea generală a insolvenței. 
În acest context, în privinţa cererilor de deschidere formulate de către creditori şi anexate la dosar, judecătorul sindic va 
face aplicarea dispoziţiilor art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, respectiv, cererile creditorilor se vor califica drept 
declaraţii de creanţă.  
Prin urmare, acestea nu se mai analizează din perspectiva dispoziţiilor art. 72 din Legea nr. 85/2014 ci doar ca declaraţii 
de creanţă, fiind înregistrate din partea următorilor creditori: 
 HORADRON SRL, f. 7 vol. 2 
 SHOES BY SORI SRL Oradea, f. 117 vol. 2 
 TANSMEC RO SRL, f. 156, vol. 2 
 NICOZANI SRL Oradea, f. 179, vol. 2 
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 ORITA PRODUCTION SRL, f. 1 vol. 3 
 OMNIVER GROUP BV – Olanda, f. 47 vol. 3 
 OMNIWER INTERNATIONAL BV, f. 44 vol. 3 
 LOGISTIC E VAN WIJK SRL, f. 79, vol. 3 
 DIVERS STYLE SRL Oradea, f. 156, vol. 3 
 MLC SHOES SRL Oradea, f. 164, vol. 3 
Aceştia urmează a fi notificaţi de către administratorul special cu referire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
cererea de admitere a creanţei pentru a fi în măsură să complinească eventualele lipsuri. 
O ultimă precizare are în vedere cererile depuse de creditorii DIVERS STYLE SRL Oradea şi MLC SHOES SRL 
Oradea, f. 164, vol. 3, deşi au renunţat la cererile de deschidere formulate iniţial la data de 07.06.2018, au înţeles să le 
reitereze la data de 14.06.2018, acestea din urmă fiind cele ce vor fi avute în vedere. 
În consecință, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic va admite cererea debitorului, va deschide 
procedura generală de insolvență, va dispune toate celelalte măsuri necesare în procedură și va stabili termenele și 
celelalte obligațiile procesuale în sarcina participanților la procedură. 
În contextul în care din lista de creditori depusă la dosar de către debitoare, rezultă potenţiali creditori cu sediile în 
străinătate, judecătorul sindic urmează a stabili un termen de depunere a declaraţiilor de creanţă prelungit în temeiul art. 
100 alin. 2, indicând totodată expres administratorului judiciar că va proceda la notificarea de îndată a creditorilor, 
pentru a se asigura timpul necesar realizării corespondenţei în aplicarea legislaţiei europene şi internaţionale după caz. 
Desemnarea administratorului judiciar provizoriu se va face în acord cu dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 
85/2014. 
Potrivit acestui text, se acordă prioritate la desemnare în favoarea acelui administrator indicat de către titularul cererii. 
Cu toate acestea, în cazul în care există propuneri atât din partea debitorului cât şi a creditorului, legiuitorul a optat 
pentru a acorda prevalenţă opţiunii creditorului. 
De asemenea, atunci când creditorii solicită a fi desemnaţi administratori judiciari/lichidatori judiciari diferiţi, 
judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuşi de aceştia. 
În aceste condiţii prescrise de lege, judecătorul sindic va reţine că se află în ipoteza în care se impune desemnarea 
motivată a unuia dintre administratorii indicaţi de către creditorii care au înaintat propuneri.  
Calificarea cererilor de deschidere a procedurii înaintate de către creditori în declaraţii de creanţă nu înlătură obligaţia 
de a lua în considerare propunerile făcute de aceştia în privinţa numirii administratorului judiciar. Dispoziţiile art. 45 lit. 
d din Legea nr. 85/2014 fac referire la noţiunea de ,desemnare’’ şi nu pot fi interpretate în sensul în care soluţionarea cu 
prioritate a cererii debitorului întemeiate pe dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 85/2014, exclude de plano luarea în 
considerare a propunerilor înaintate de către creditori. 
În raport de cererile creditorilor (calificate drept declaraţii de creanţă) se reţin următoarele propuneri: 
- Cabinet individual de insolvenţă Bondar Nicoleta Simona (ofertă servicii f. 9 vol. 2) 
- Crist Vest Audit SPRL (fără ofertă depusă la dosar) 
- Global Money Recovery SPRL (ofertă la f. 76 vol. 2) 
- Private Liquidation Group SPRL (ofertă la f. 174 vol. 2) 
- CITR Filiala CLUJ SPRL (oferta f. 1 vol. 2) 
Reţinând ofertele de servicii depuse la dosar şi care cuprind o descriere a portofoliului practicienilor în insolvenţă, 
judecătorul sindic consideră eligibil şi ca atare va desemna în calitate de administrator judiciar provizoriu CITR 
FILIALA CLUJ SPRL reţinând că acesta, odată cu oferta de servicii depusă, a făcut dovada calităţii de practician în 
insolvenţă şi dovada existenţei poliţei de asigurare profesională, f. 4-6 vol. 2. 
Desemnarea este provizorie şi durează până la prima adunarea a creditorilor. 
Totodată vor fi stabilite atribuţiile ce revin administratorului judiciar, remuneraţia cu caracter provizoriu a acestuia, 
notificările ce trebuie efectuate şi termenele pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor. 
Onorariul lichidatorului urmează a fi stabilit la nivelul sumei de 2.000 de lei (fără alte taxe), până la confirmarea 
acestuia de către adunarea creditorilor.  
În situaţia confirmării acestuia, adunarea creditorilor are potrivit dispoziţiilor art. 57 alin. 2 atribuţia de a desemna 
remuneraţia ce urmează a fi suportată din averea debitoarei.  
Va reaminti deopotrivă necesitatea îndeplinirii obligaţiilor de întocmire a raportului stabilit de dispoziţiile art. 92 din 
Legea nr. 85/2014, cât şi raportul prevăzut de dispoziţiile art. 97 din acelaşi act normativ.  
În temeiul art. 64 lit. l) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, raportul 
prevăzut de art. 97 alin. (1) din lege va cuprinde o analiză amănunțită pe următoarele capitole:  
1. Preambul (legislația aplicabilă, numirea lichidatorului, premize avute în elaborarea raportului);  
2. Obiectul de activitate, evoluția și structura capitalului social a debitorului (dacă există date se va prezenta și un scurt 
istoric al debitorului);  
3. Analiza situației patrimoniale (se va face analiză pe bilanț contabil, iar dacă acesta este mai vechi de 12 luni, se vor 
lua în considerare informațiile financiare avute la dispoziție pentru perioada ulterioară ultimului bilanț contabil);  
4. Analiza indicatorilor bilanțieri în istoric (pe 3 ani în urmă de la data deschiderii procedurii);  
5. Analiza contului de profit și pierdere în istoric (pe 3 ani în urmă de la data deschiderii procedurii);  
6. Indicatori financiari și evoluția acestora (pe 3 ani în urmă de la data deschiderii procedurii);  
7. Analiza activității comerciale desfășurate (după caz se va face referire la marketingul societății, analiza vânzărilor, a 
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contractelor, a clientelei etc.);  
8. Analiza litigiilor: a) Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât; b) Analiza litigiilor în care debitorul are 
calitatea de reclamant;  
9. Analiza notificărilor înregistrate de debitor în baza Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;  
10. Organizarea (Organigrama) funcțională și de conducere a debitorului;  
11. Analiza resurselor umane și evoluția acestora;  
12. Analiza obligațiilor, a nivelului de îndatorare, a surselor de finanțare: finanțare proprie sau finanțare din credite;  
13. Concluzii. 
În temeiul art. 64 lit. l) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în 
cuprinsul raportului prevăzut de art. 97 alin. (1) din lege lichidatorul judiciar va analiza  
- indicatorii de stare bilanțieri în vederea stabilirii modului în care a fost susținută activitatea debitorului, respectiv dacă 
aceasta a fost susținută din surse proprii sau a fost susținută din credite acordate de bănci;  
- va efectua o analiză detaliată a activului și pasivului debitorului și a documentelor contabile, în vederea stabilirii 
existenței sau nu a premizelor încadrării faptei administratorului debitorului la art. 169 alin. (1) lit. e) din lege;  
- în situația în care în desfășurarea activității sale debitorul a angajat credite, va analiza dacă a fost respectată destinația 
acestora, pentru a decide dacă există premize ca fapta administratorului debitorului să poată fi încadrată sau nu la art. 
169 alin. (1) lit. a) din lege;  
- în vederea stabilirii cauzelor care au condus la imposibilitatea susținerii activității din surse proprii, va efectua o 
analiză a creanțelor societății privind modul în care debitorul a încheiat contractele cu clienții și a asigurat siguranța 
recuperării acestor creanțe, pentru a decide dacă există premize ca fapta administratorului să poată fi încadrată sau nu la 
art. 169 alin. (1) lit. c) din lege;  
- în vederea stabilirii gradului de certitudine în recuperarea creanțelor, va analiza modul în care acestea au fost 
securizate și dacă documentele emise (facturile, avizele de expediere a mărfii etc.) au fost întocmite conform legii 
contabilității, pentru a decide dacă există premize ca fapta administratorului să poată fi încadrată sau nu la art. 169 alin. 
(1) lit. d) din lege;  
- va analiza contractele încheiate cu diferiți furnizori de materii prime, utilități, servicii etc., prin compararea ofertelor 
acestora cu ofertele financiare ale unor terți care ofereau aceleași servicii în aceleași condiții dar în condiții financiare 
mai avantajoase pentru debitor, pentru a decide dacă există premize ca fapta administratorului să poată fi încadrată sau 
nu la art. 169 alin. (1) lit. b) din lege;  
- prin analiza tuturor contractelor încheiate, lichidatorul judiciar va urmări stabilirea cauzei (provenienței) blocajului 
financiar care nu i-a mai permis debitorului achitarea datoriilor exigibile; dacă situația o impune, pentru descrierea 
tabloului de finanțare a ciclurilor de exploatare, lichidatorul judiciar poate recurge la calcularea unor indicatori de 
finanțare și de exprimare a stării echilibrului financiar al firmei;  
- va expune concluziile sale în ce privește cauzele și împrejurările, precum și în ce privește persoanele a căror activitate 
a contribuit la ajungerea societății în stare de insolvență în sensul art. 169 din lege. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată în temeiul art. 66 din Legea nr. 85/2014 de către debitoarea ALPINA SHOE PRODUCTION 
SRL, CIF 15845267, înregistrată ORC nr. J26/39/2007, cu sediul în Reghin, str. Ierbus nr. 10, jud. Mureş, prin 
administrator statutar Camille Vincent Braspenning.  
Constată că debitoarea ALPINA SHOE PRODUCTION SRL, CIF 15845267, înregistrată ORC nr. J26/39/2007, cu 
sediul în Reghin, str. Ierbus nr. 10, jud. Mureş, prin administrator statutar Camille Vincent Braspenning, este în stare de 
insolvenţă. 
În temeiul dispoziţiilor art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de societatea debitoare ALPINA SHOE PRODUCTION 
SRL.  
În baza art. 75 din Legea nr. 85/2014 constată suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare şi a 
măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului sau a bunurilor sale. 
În temeiul art. 79 din Legea nr. 85/2014, constată că deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescripție a 
acțiunilor prevăzute la art. 75 alin. (1) din lege. 
În temeiul dispoziţiilor art. 73 şi art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr.85/2014 desemnează provizoriu în calitate de 
administrator judiciar (ales dintre propunerile creditorilor) CITR FILIALA CLUJ SPRL, cu sediul profesional în Cluj-
Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 6, jud. Cluj, înmatriculat sub nr. RFO II – 0760/25.04.2014 şi stabileşte o 
remuneraţie provizorie de 2.000 lei, (fără alte taxe) pentru întreaga perioadă de observație. În prima şedinţă a adunării 
generale a creditorilor va fi definitivată remuneraţia ce va fi suportată din averea debitoarei, în temeiul art. 57 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2014. 
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu atribuţiile prevăzute de art. 58 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
În vederea asigurării fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, în situaţia în care debitoarea nu dispune 
de acestea, stabileşte în sarcina administratorului judiciar aplicarea prevederilor art. 39 alin. 4-6 din Legea nr. 85/2014, 
cu excluderea posibilităţii finanţării acestora din fondurile proprii ale practicianului în insolvenţă. 
În temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014 menţine în favoarea debitoarei dreptul de administrare constând în dreptul de a-
şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, toate aceste atribute fiind lăsate 
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pe seama acesteia, însă sub controlul şi supravegherea administratorului judiciar, în condiţiile stabilite de dispoziţiile 
art. 87 alin. 1 lit. a) ori cele ale art. 87 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 şi cu respectarea exigenţelor prevăzute de 
dispoziţiile art. 5 alin. 1 pct. 66 din Legea nr. 85/2014. 
În baza art. 74 din lege pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la primirea 
notificării, toate actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Exemplarul suplimentar al cererii de deschidere şi copiile de pe înscrisurile anexate vor fi comunicate administratorului 
judiciar provizoriu. 
În baza prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 dă dispoziţie administratorului judiciar ca până pe data de 
02.07.2018 cel târziu, să convoace adunarea asociaţilor societăţii debitoare ALPINA SHOE PRODUCTION SRL 
pentru desemnarea administratorului special, cu menţionarea în convocator a sancţiunii decăderii din drepturile 
recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special, în cazul în care nu se desemnează un 
administrator special. În temeiul aliniatului 2 al aceluiaşi articol, administratorul special va preciza în convocator că 
dacă adunarea asociaților nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, 
dacă nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociații sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedură și care 
sunt exercitate prin administrator special. 
În temeiul dispoziţiilor art. 54 din Legea nr. 85/2014 încetează de la data desemnării administratorului special mandatul 
administratorilor statutari, consecinţa imediată fiind aceea a naşterii obligaţiei de predare a gestiunii. 
În temeiul dispoziţiilor art. 55 din Legea nr.85/2014 activitatea adunării generale a asociaţilor se suspendă, întrunirea 
acesteia realizându-se numai la convocarea administratorului judiciar şi doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute. 
Atrage atenţia debitoarei prin administrator special asupra consecinţelor prescrise prin prevederile art. 84 alin.1-2 din 
Legea nr. 85/2014 
În temeiul art.84 alin.3 din Legea nr.85/2014 stabileşte în sarcina debitoarei şi sub autoritatea administratorului judiciar, 
potrivit atribuţiilor de control şi supraveghere a modului de conducere a activităţii debitorului, a obligaţiei de a întocmi 
şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după data deschiderii procedurii. 
În temeiul art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 stabileşte în sarcina administratorului atribuţia de a trimite o copie de 
pe hotărârea de deschidere a procedurii, autorităţilor şi instituţiilor care ţin registrele de publicitate pentru bunurile 
supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în aceste registre, spre a se face menţiune în ceea ce priveşte bunurile 
aflate în patrimoniul debitoarei. 
În temeiul dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 85/2014 dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are conturi 
deschise să nu dispună de sumele din aceste conturi fără un ordin al administratorului judiciar, sub sancţiunea amenzi 
judiciare. Administratorul va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. 
În temeiul dispozițiilor art. 99 din Legea nr. 85/2014, stabilește în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a 
notifică: deschiderea procedurii falimentului față de debitoare tuturor creditorilor, debitoarei, oficiului registrului 
comerțului în vederea efectuării mențiunii. În temeiul art. 99 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, notificarea se realizează 
potrivit Codului de procedură civilă, şi se publică, totodată pe cheltuiala averii debitoarei într-un ziar de largă circulaţie 
şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI). Notificările trimise creditorilor vor cuprinde toate mențiunile prevăzute 
la art. 100 din lege, respectiv: 
 termenele stabilite prin hotărâre pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor şi cerinţele pentru ca o creanţă să 
fie admisibilă potrivit prevederilor art. 102 din Legea nr. 85/2014, taxa judiciară de timbru aferentă– de 200 lei, 
sancţiunea nedepunerii dovezii plăţii acesteia – anularea cererii, precum şi precizarea că actele de procedură se impun a 
fi depuse cu respectarea multiplului exemplar, iar actele cu caracter litigios – contestaţii, obiecţiuni, se impune a fi 
comunicate şi în format electronic, împreună cu încă un exemplar în format scriptic – în vederea realizării procedurii de 
comunicare prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;  
 termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a tabelului preliminar, precum şi termenul de definitivare 
a tabelului creanţelor, când se vor soluţiona contestaţiile, cu atenţionarea că acestea din urmă trebuie depuse în termen 
de 7 zile de la publicarea tabelului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, cu respectarea condiţiilor speciale prevăzute 
de art. 111 din Legea nr. 85/2014 ; 
 locul, data şi ora primei adunări generale a creditorilor, având următoarea ordine de zi: confirmarea sau după caz, 
desemnarea administratorului judiciar şi a remuneraţiei acestuia, alegerea comitetului creditorilor, analizarea raportului 
cu cauze. Administratorul va publica de îndată în Buletinul procedurilor de insolvenţă această hotărâre a Adunării 
creditorilor, cu menţiunea că poate fi contestată de către creditori pentru motive de nelegalitate în 5 zile de la publicare; 
 termenul de depunere a raportului privind cauzele ajungerii în insolvenţă, precum şi posibilitatea studierii acestuia la 
sediul administratorului Registrul Comerţului sau la arhiva Tribunalului Specializat Mureş. 
În temeiul art. 100 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată, pentru a se asigura 
timpul necesar realizării procedurii de comunicare în străinătate. 
Stabileşte în sarcina administratorul judiciar să depună până la 09.07.2018 un raport de observaţie de felul şi având 
conţinutul arătat prin prevederile art. 92 alin. 1-2 din Legea nr.85/2014. În cazul identificării vreuneia din situaţiile 
prevăzute de dispoziţiile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 şi a formulării propunerii de intrare în faliment prin 
procedură simplificată, are obligaţia de a prezenta documentele doveditoare, precum şi a dovezilor notificării raportului 
respectiv debitorului-prin administrator special, dacă acesta este desemnat la acel moment. 
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 fixează la data de 30.07.2018 termenul pentru înregistrarea de către 
administratorul judiciar a raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei 
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debitoarei, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă 
starea de insolvenţă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora potrivit dispoziţiilor art. 169-173 
din lege. Administratorul va aduce la cunoştinţa judecătorului sindic şi a creditorilor, dacă constată, din verificarea 
activităţii debitorului, existenţa unor transferuri frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi intenţia 
de a formula acţiuni pentru anularea lor.  
În temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 97 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, raportul va indica dacă există o posibilitate reală 
de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea şi, în acest caz, va 
propune intrarea în faliment, iar administratorul judiciar va proceda pe cale de consecinţă potrivit art. 97 alin. 3 sau art. 
97 alin. 4 şi 5, după caz. 
În temeiul art. 97 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va asigura posibilitatea de consultare a 
raportului la sediul său profesional, pe cheltuiala solicitantului. În același termen, o copie de pe raport va fi depusă la 
dosarul cauzei și la registrul comerțului și va fi comunicată societății debitoare. 
În temeiul art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei pe data de 03.09.2018, data poştei. (termen de 45 de zile de la data deschiderii 
procedurii majorat cu 30 de zile în contextul art. 100 alin. 2 Legea nr. 85/2014). 
În temeiul art. 100 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 fixează termenul limită de verificare a creanţelor, de întocmire 
şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe la data de 04.10.2018. (termen de 
20 de zile de la data expirării termenului de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor majorat cu 10 de zile în 
contextul art. 100 alin. 2 Legea nr. 85/2014). 
În baza dispoziţiilor art. 111 alin. (1) - (5) din Legea nr. 85/2014 în anunţul de publicare în BPI a tabelului preliminar de 
creanţe administratorul judiciar va menţiona în mod expres că debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea 
să formuleze contestații față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabel; contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvență a tabelului preliminar; sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în 
original, a achitării taxei de timbru, precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea 
susținerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau nu 
sunt cunoscute la momentul formulării contestației; obligația celui care formulează contestația de a trimite, cu 
confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al documentelor ce o însoțesc administratorului judiciar, 
creditorului a cărui creanță se contestă, precum și administratorului special, sub sancțiunea aplicării, în cazul 
nerespectării acestei obligații, din oficiu, unei amenzi în condițiile Codului de procedură civilă; întâmpinarea se depune 
în termen de 10 zile de la data comunicării contestației și a documentelor ce o însoțesc, iar un exemplar al întâmpinării 
se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea și contestatorului, 
administratorului judiciar și debitorului, sub sancțiunea prevăzută de art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă. 
Potrivit dispoziţiilor art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 odată cu publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanţe, 
administratorul judiciar va trimite de îndată notificări creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost 
trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele.  
Potrivit dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 fixează termenul pentru definitivarea tabelului 
creanţelor la data de 08.11.2018, ora 12:30, termen la care vor fi soluţionate toate contestaţiile promovate împotriva 
tabelului preliminar de creanţe întocmit de administratorul judiciar. 
În baza dispoziţiilor art. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 fixează data 
primei şedinţe a adunării creditorilor la 10.10.2018 la ora şi locul comunicat de administrator, având următoarea ordine 
de zi: desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului desemnat de judecătorul sindic şi stabilirea 
onorariului acestuia, alegerea comitetului creditorilor şi analizarea raportului cu cauze.  
Conform art. 48 alin. 6 şi 8 din Legea nr. 85/2017 stabilește obligația administratorului judiciar să depună la dosarul 
cauzei procesul-verbal și hotărârea adunării creditorilor, precum și dovada publicării acesteia în Buletinul procedurilor 
de insolvență, cu mențiunea că hotărârea poate fi contestată de creditori, pentru motive de nelegalitate, în termen de 5 
zile de la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvență.  
Stabilește în sarcina administratorului judiciar, în temeiul şi în condiţiile stabilite de art. 101 alin. 1-2 din Legea nr. 
85/2014, obligația de a proceda de îndată la inventarierea bunurilor societății debitoare cu respectarea unui termen de 60 
de zile de la deschiderea procedurii, nu mai târziu de 20.08.2018, nu doar pe baza informaţiilor furnizate de debitor, ci 
şi pe baza oricăror informaţii şi documente relevante, inclusiv cele pe care trebuie să le solicite autorităţilor competente 
potrivit legii – ale administraţiei publice locale, ale autorităţii fiscale, gestionarilor registrului comerţului şi cărţilor 
funciare, etc. 
Stabileşte în sarcina debitoarei, în temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de a deschidere un 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 atribuției, contul urmând a fi deschis de administratorul judiciar provizoriu. În 
situația existenței disponibilităților bănești ale debitoarei, acestea vor fi păstrate într-un cont bancar special de depozit. 
În temeiul art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va depune lunar (a doua zi de luni din 
fiecare lună, pentru luna precedentă) la dosarul cauzei şi va transmite spre publicare un raport cuprinzând descrierea 
modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor 
cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum și, dacă este cazul, stadiul efectuării 
inventarierii, iar un extras întocmit în condiţiile art. 5 pct. 28 şi art. 64 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 (un rezumat al 
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măsurilor luate ) va fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvență. 
În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014, comunică prezentei hotărâri către toate instanțele judecătorești de pe raza 
județului Mureș și tuturor băncilor unde societatea debitoare are conturi deschise. În temeiul art. 86 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, dă dispoziție tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al 
administratorului judiciar, care va comunica de urgență băncilor instituirea acestei interdicții. 
În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 recalifică drept declaraţii de creanţă cererile înaintate de următorii 
creditori: 
1. HORADRON SRL 
2. SHOES BY SORI SRL Oradea 
3. NICOZANI SRL Oradea 
4. TANSMEC RO SRL Borş 
5. ORITA PRODUCTION SRL Filipeştii de Pădure 
6. OMNIVER GROUP BV – Olanda,  
7. OMNIWER INTERNATIONAL BV  
8. LOGISTIC E VAN WIJK SRL Sânnicoara 
9. DIVERS STYLE SRL Oradea 
10. MLC SHOES SRL Oradea 
Fără cheltuieli de judecată. 
În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, hotărârea este executorie. 
În temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, creditorii pot formula opoziție în termen de 10 zile de la primirea 
notificării reglementate de dispoziţiile art. 100 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Opoziţia se depune la Tribunalul 
Specializat Mureş şi se soluţionează de judecătorul sindic. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Mureş. 
Stabileşte termen de judecată la data de 08.11.2018, ora 12:30. 
Pronunţată în condiţiile art. 396 Cod procedură civilă, astăzi, 18.06.2018.  
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Raluca-Ioana Orza                     Melania Cociş 

 
2. Societatea DBC TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 27827957 
România 
Tribunalul Specializat Mureş 
Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 
Tel: 0265 - 262010 Fax: 0265 - 311827 
Dosar.499/1371/2016 
Termen: 20.09.2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 02, luna 07, anul 2018 

CREDITORI 
1. NR DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV PRIN ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MUREŞ-Preşedinte COMITET CREDITORI - Tîrgu Mureş, str. Gheorghe 
Doja, nr. 1-3, Judeţ MUREŞ 
2. NR DKV EURO SERVICE GMBH+CO KG CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINET DE AVOCAT 
RADU ROBESCU-MEMBRU COMITET CREDITORI - Ploieşti, str. Cameliei, nr. 5C, bl. 52, ap. 8, Judeţ PRAHOVA 
3. NR SALUBRISERV SA PRIN ADM.JUD.CABINETE ASOCIATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ 
CIUBUCĂ DAN IOAN ŞI CIUBUCĂ ALECXANDRU - Tîrgu Mureş, str. Furnicii, nr. 2, Judeţ MUREŞ 
4. NR SC MATEROM SRL - Cristeşti, str. Viilor, nr. 800, Judeţ MUREŞ 
5. NR TETRAPLUS SRL -MEMBRU COMITET CREDITORI - com. Polovragi, Polovragi, nr. 265, Judeţ GORJ 
DEBITOR 
6. NR SOCIETATEA DBC TRANS SRL - Grebenişul de Câmpie, nr. 20, Judeţ MUREŞ 
ADMINISTRATOR JUDICIAR 
7. BOTOŞ IACOB DORINEL - Ungheni, str. Principală, nr. 67/F, ap. 10, Judeţ MUREŞ 
ADMINISTRATOR SPECIAL 
8. DASCĂL BOGDAN SORIN - Tîrgu Mureş, str. Armoniei, nr. 24, ap. 12, Judeţ MUREŞ 
sunteţi chemaţi la această instanţă, camera 24, completul 5, în ziua de 20, luna 09, anul 2018, ora 8,30 pentru dezbaterea 
propunerii de închidere a insolvenţei înaintată de administratorul judiciar Botoş Iacob Dorinel în temeiul art.175 teza I 
din Legea nr.85/2014 privind debitoarea DBC TRANS SRL, cu sediul social în satul Grebenişu de Cîmpie, nr.20, 
judeţul Mureş, înregistrată în Registrul comerţului sub nr. J26/843/2010, CUI RO27827957. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 Savuli Stela-Nora 
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