
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 14547/25.07.2018 
 

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 

 

5 

 
3. Societatea CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD), cod unic de 
înregistrare: 14593668 
Tribunalul Arad, Secţia a II-a civilă 
Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad 
Dosar nr. 1377/108/2018 

Comunicare încheiere civilă nr. 149 
emisă la: ziua 27, luna 06, anul 2018 

Către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, sediul social Arad, str. A. Şaguna, nr. 1-3, et. II-III 
Se comunică alăturat, copie încheiere civilă nr. 149 din data de 27.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1377/108/2018, de 
Tribunalul Arad, Secţia a II-a civilă, privind debitorul SC Centrala Electrică De Termoficare Arad SA ( C.E.T.ARAD), 
cu sediul social în Arad, Calea 6 Vânători, nr. FN, jud. Arad, cod de identificare fiscală 14593668, număr de ordine în 
registrul comerţului J02/336/2002. 
Parafa preşedintelui instanţei,                           Grefier, 

* 
România Tribunalul Arad Secţia a II-a Civilă  
Dosar nr. 1377/108/2017  

Încheiere civilă nr. 149 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 27 iunie 2018 

Judecător sindic Ana Şerban 
Grefier Dorina Sandici 

Pe rol soluţionarea cererea formulată de debitorul SC Centrala Electrică De Termoficare Arad SA pentru deschiderea 
procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014., în baza legii NR.85/2014. 
La apelul nominal se prezintă reprezentanta debitoarei avocat Oana Ţolea din Baroul Arad şi reprezentantul creditoarei 
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL, avocat Faur Aniel Cristian în substituirea avocatului Popa Emanuel Bogdan din 
Baroul Arad şi reprezentanta lichidatorului judiciar Ioana Bubulete IPURL al creditoarei SC Piros Security System SRL 
- Ioana Bubulete practician în insolvenţă. 
Procedura completă. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, constatându-se depune la dosar oferte de servicii. 
Instanţa dispune conexarea la prezentul dosar, a următoarelor dosare: nr. 1378/108/2018, 1404/108/2018, 
1411/108/2018 şi 1434/108/12018 şi califică cererile creditorilor ca fiind declaraţii de creanţe. 
Nemaifiind formulate alte cererii instanţa acordă cuvântul asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 
Reprezentanta debitoarei solicită admiterea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei. 
Reprezentantul creditoarei solicită de asemenea admiterea cererii şi numirea în calitatea de lichidator judiciar a CITR 
Filiala Timiş SPRL, având în vedere că cererea creditorilor are prioritate şi raportat la experienţa practicianului de 
insolvenţă solicitat. 
Reprezentanta lichidatorului judiciar Ioana Bubulete IPURL este de acord cu conexarea şi cu deschiderea procedurii 
insolvenţei debitoarei. 
Instanţa reţine cauza spre soluţionare. 

Judecătorul-sindic, 
Asupra cererii de faţă,  
Constatând că la data de 19.06.2018 debitorul SC Centrala Electrică De Termoficare Arad SA cu sediul social în Arad, 
Calea 6 Vânători, FN, O.R.C. J02/336/2002, C.U.I./CIF: RO14593668 a solicitat deschiderea procedurii simplificate de 
insolvenţă împotriva sa şi numirea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Alfa & Quantum 
Consulting S.P.R.L.; 
Constatând că, debitoarea se află în stare prezumată de insolvenţă şi că, pasivul său exigibil depăşeşte valoarea prag de 
40.000 lei impusă de prevederile art. 5 pct. 72 din Legea 85/2014; 
Constatând că, sunt îndeplinite condiţiile art. 66-69 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă, se va admite cererea debitoarei şi, în temeiul art. 71 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi se va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei. 
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
La stabilirea termenului limită pentru depunerea creanţelor prevăzut la art. 100 alin. 1 lit. b instanţa a avut în vedere 
complexitatea cauzei şi numărul mare de creditori, respectiv prevederile disp. art. 100 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 în 
sensul că, termenul de 45 de zile poate fi prelungit cu maximum 30 de zile. 
În ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar, judecătorul sindic reţine că, potrivit 45, al. 1 lit. d din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cererea creditorului are prioritate faţă de 
cererea debitorului. 
Având în vedere cererile creditorilor SC Piros Security System SRL, SC Piros Security Force SRL de desemnare în 
funcţia de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Activ Grup I.P.U.R.L., cererea creditorilor SC E ON 
Energie România SA şi CEC Bank S.A de desemnare a practicianului în insolvenţă CITR Filiala Timiş SPRL, valoarea 
creanţelor celor doi creditori SC E ON Energie România SA şi CEC Bank S.A, care depăşeşte 30.000.000, 00 lei, art. 
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45 al. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, raportat la disp. art. 57 alin. 1 din lege, complexitatea cauzei, experienţa 
practicianului în insolvenţă CITR Filiala Timiş SPRL, numărul mare de specialişti, faptul că a desfăşurat operaţiuni de 
reorganizare şi lichidare la Astra Vagoane Arad, Termorom SA, Leonardo SA, Tractorul SA etc, instanţa va desemna în 
cauză administrator judiciar CITR Filiala Timiş SPRL. 

Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte: 
Admite cererea formu lată de debitorul SC Centrala Electrică De Termoficare Arad SA, cu sediul social în Arad, Calea 
6 Vânători, FN, O.R.C. J02/336/2002, C.U.I./CIF: RO14593668 pentru deschiderea procedurii generale. 
În temeiul art.71 alin 1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
Dispune deschiderea procedurii generale împotriva debitorului SC Centrala Electrică De Termoficare Arad SA cu 
sediul social în Arad, Calea 6 Vânători, FN, O.R.C. J02/336/2002, C.U.I./CIF: RO14593668 
Conexează la dosarul nr. 1377/108/2018 având ca obiect cererea debitorului SC Centrala Electrică De Termoficare 
Arad SA cu sediul social în Arad, Calea 6 Vânători, FN, O.R.C. J02/336/2002, C.U.I./CIF: RO14593668 pentru 
deschiderea procedurii generale, cererile formulate împotriva aceluiaşi debitor de către creditorii SC Piros Security 
System SRL cu sediul în Vladimirescu, str. Fermei, nr. 4A, jud. Arad CUI 25742617 J02/710/2009 în dosar nr.. 
1378/108/2018, SC E ON Energie România SA, cu sediul în Tg.. Mureş, b-dul Pandurilor, nr. 42, et. 2, jud. Mureş în 
dosar nr.. 1404/108/2018, SC Piros Security Force SRL, cu sediul în Arad, str. Episcopiei, nr. 10, jud. Arad, CUI 
29551210, ORC J02/42/2012 în dosar nr. 1411/108/2018 şi CEC Bank SA cu sediul în Calea Victoriei, nr. 13 Bucureşti 
ORC J40/155/1997, CUI RO361897 prin CEC Bank Sucursala Arad, cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 5-7, ORC 
J01/388/1997, CUI 3026626 în dosar nr. 1434/108/2018. 
Califică cererea creditoarei C-Gaz & Energy Distribuţie SRL ca fiind declaraţie de creanţă. 
Având în vedere atât cererea debitorului de desemnare în funcţia de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă 
Alfa & Quantum Consulting S.P.R.L., cât şi cererea creditorilor SC Piros Security System SRL, SC Piros Security 
Force SRL de desemnare în funcţia de administrator judiciar a. practicianului în insolvenţă Activ Grup I.P.U.R.L., 
cererea creditorilor SC E ON Energie România SA şi CEC Bank S.A de desemnare a practicianului în insolvenţă CITR 
Filiala Timiş SPRL. 
În temeiul art. 45, al. lit. d din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
Numeşte administrator judiciar pe CITR Filiala Timiş SPRL, cu sediul în Timişoara, str. Amurgului, nr. 1, et. 1, cam 
12, jud. Timiş care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, cu o retribuţie de 4.000 lei, până la prima adunare a generală a creditorilor. 
În baza art. 85 din Legea nr. 85/2014 constată că debitorului nu îi este ridicat dreptul de administrare. 
În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului: asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în 
temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi tuturor 
băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
Dispune depunerea la dosar a unei copii după notificare şi dovezile publicării acesteia. 
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 data de 31.08.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la data de 20.09.2018. 
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 24.10.2018 şi pentru afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 31.10.2018. 
Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 25.09.2018 ora 12 la sediul debitorului şi convoacă 
creditorii debitorului. 
Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 la data de 06.08.2018. 
Fixează la data de 27 a fiecărei luni termenul administrativ pentru depunerea de către practicianul în insolvenţă a 
raportului întocmit în baza art. 59 din Legea nr. 85/2014 pentru luna anterioară şi fixează termenul administrativ de 
control pentru verificarea acestuia de către judecătorul sindic de maximum 3 zile de la data la care trebuie depus 
raportul lunar. 
Atrage atenţia administratorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra obligaţiei respectării termenelor de procedură 
stabilite precum şi asupra obligaţiei privind contribuirea la desfăşurarea procedurii judiciare într-un termen optim şi 
previzibil, sens în care pune în vedere acestuia ca, pentru orice şedinţă a adunării generale a creditorilor pe care o va 
realiza în această procedură, convocarea care urmează a fi realizată şi publicată în B.P.I. de către practicianul în 
insolvenţă să conţină în concret o dublă convocare:  
- prima convocare aferentă pentru prima şedinţă, la care se va urmări respectarea cvorumului de prezenţă şi de vot, 
respectiv 
- a doua convocare, aferentă unei a doua şedinţe a adunării generale a creditorilor cu aceiaşi ordine de zi, care se impune 
a fi ţinută, în raport de o eventuală lipsă de cvorum de prezenţă a creditorilor, la prima şedinţă convocată, astfel încât, în 
situaţia în care la niciuna din cele două şedinţe consecutive nu s-a putut adopta o hotărâre, din lipsă de cvorum, 
practicianul în insolvenţă desemnat în procedură să poată sesiza judecătorul sindic, conform art. 45, lit. o din Legea nr. 
85/2014, pentru primul termen de judecată ce urmează celor două şedinţe de adunări ale creditorilor convocate de 
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practician. 
Atrage atenţia administratorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra faptului că nerespectarea obligaţiei stabilite în 
sarcina sa prin dispoziţia anterioară este de natură să atragă incidenţa în cauză a disp. art. 60, al. 2 şi 3, respectiv art. 57, 
al. 4 din Legea nr. 85/2014.  
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar. 
Dispune administratorului judiciar să convocare adunarea generală a asociaţilor debitorului, în vederea desemnării 
administratorului special şi să depună la dosar în 5 zile de la data adunării, dovada convocării şi procesul verbal al 
adunării. 
Dispune practicianului în insolvenţă efectuarea demersurilor necesare pentru a intra în posesia actelor şi bunurilor 
debitorului precum şi a informaţiilor despre acesta, informând totodată debitorul despre obligaţiile corelative ce îi revin 
şi consecinţele civile şi penale ale nerespectării acestor obligaţii. 
In temeiul art. 39 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
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. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar.  
Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la data de 24.10.2018. 
Executorie.  
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
În caz de formulare, cererea de apel care se va depune la Tribunalul Arad 
Creditorii notificaţi conform art. 100 din Legea nr. 85/2014, ulterior deschiderii procedurii, pot formula împotriva 
prezentei doar calea de atac a opoziţiei în termen de 10 zile de la comunicarea de către practicianul în insolvenţă a 
notificării realizate în baza art. 100, al.1, lit. a din Legea nr. 85/2014. 
În caz de formulare, opoziţia se va depune la Tribunalul Arad şi se va înregistra la prezentul dosar. 
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică azi, 27.06.2018. 
 Judecător sindic,                  Grefier, 
 Ana Şerban                     Dorina Sandici 
Se comunică cu: 
1.Debitorul debitorul SC Centrala Electrică De Termoficare Arad SA, cu sediul social în Arad, Calea 6 Vânători, FN 
2. creditorii SC Piros Security System SRL cu sediul în Vladimirescu, str. Fermei, nr. 4A, jud.  
3. SC E ON Energie România SA, cu sediul în Tg.. Mureş, b-dul Pandurilor, nr. 42, et. 2, jud. Mureş  
4. SC Piros Security Force SRL, cu sediul în Arad, str. Episcopiei, nr. 10, jud. Arad,  
5. CEC Bank SA prin CEC Bank Sucursala Arad, cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei,  
6. C-Gaz & Energy Distribuţie S.R.L 
7. lichidator judiciar CITR Filiala Timiş SPRL, cu sediul în Timişoara, str. Amurgului, nr. 1, et. 1, cam 12, jud. 
Timiş 
8. Judecătoria Arad 
9. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad  
10. Se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă.  
Se citează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă: 
- debitorul SC Centrala Electrică De Termoficare Arad SA, cu sediul social în Arad, Calea 6 Vânători, FN prin lichiiciar 
CITR Filiala Timiş SPRL, cu sediul în Timişoara, str. Amurgului, nr. 1, et. 1, cam 12, jud. Timiş 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea A-HUN SRL, cod unic de înregistrare: 17316556 
A-HUN SRL  
-in faliment, en faillite, in bankruptcy- 
prin lichidator judiciar C.I.I. Tudorache Gabriela 

Proces verbal de licitaţie 
Nr.706/19.07.2018 

incheiat astazi, 19.07.2018, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA 
TUDORACHE GABRIELA”, din Bucureşti, str. Imparatul Traian nr.11D, et.6, ap.26, sector 4, (Brancoveanu Tower) 
desemnat lichidator al A-HUN SRL, cod de identificare fiscală RO 17316556 cu sediul social în Bucureşti, bd. Iuliu 
Maniu, nr. 17, bl.21P, sc.1, etj. 6, ap.25, sector 6, număr de ordine în registrul comerţului: J40/18161/2008, potrivit 
sentintei comerciale nr. 2965/15.04.2011 pronuntata în dosarul nr. 50069/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - 
sectia a VII-a Civila. 
Se vand la licitaţie publica urmatoarele bunuri apartinand societatii debitoare A-HUN SRL : 
� 14 seturi de mobilier berarie (un set este compus din: 1 masa şi 2 banci din lemn)  
Licitatia porneste de la pretul de 380 Euro + TVA, reprezentand 20 % din valoarea de evaluare de 1.900 Euro+TVA. 

Administrator
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