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administratorul social al debitoarei nu a pus la dispoziţia administratorului judiciar documentele prevăzute la art. 67, 
alin. (1) şi art. 82 din Legea 85/2014. 
De asemenea, având în vedere faptul că SC Nomialesc SRL se încadrează la prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 
85/2014 iar prin Raportul de activitate nr. 6263/03.07.2018 am solicitat deschiderea procedurii simplificate a 
falimentului, urmează să convocăm Adunarea Creditorilor în vederea aprobării raportului cu propunere de intrare în 
faliment a debitoarei. În aceste condiţii nu se poate realiza o analiză a posibilităţii de reorganizare a SC Nomialesc SRL. 
Prezentul raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei SC Nomialesc SRL a 
fost întocmit în temeiul art. 97 din Legea 85/2014 şi va fi prezentat creditorilor în cadrul primei şedinţe a Adunării 
Creditorilor. 

Administrator judiciar: Siomax SPRL, prin practician în insolvenţă Ilea Cristian-Eugen 
 

Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea STRUD CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18996728 
România 
Tribunalul Neamţ 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  
Str. Republicii, nr. 16 
Dosar nr. 1885/103/2016 
Termen 21.11.2018, ora 9,00 

Citaţie 
emisă la: ziua 10, luna 07, anul 2018 

Reclamant - Creditor  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ - Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr. 19 bis, judeţ Neamţ 
Debitor  
Strud Construct SRL, cu sediul social în Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 263, judeţul Neamţ, înregistrat la ORC sub nr. 
J27/1034/2006, CUI 18996728 
Pârât 
Strugaru Dan - Piatra Neamţ, str. Ana Ipătescu, nr. 7, bl. A8, sc. B, ap. 17, judeţ Neamţ 
Strugaru Florin - Roman, str. Ştefan cel Mare, bl. 4, sc. C, ap. 34, judeţ Neamţ 
sunt chemaţi la această instanţă, camera B, completul F2, în ziua de 21, luna 11, anul 2018, ora 9,00, în dosarul nr. 
1885/103/2016, pentru Legea nr. 85/2014 - pentru soluţionarea cererii de atragere a răspunderii personale privind pe 
debitorul Strud Construct SRL, cu sediul social în Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 263, judeţul Neamţ, înregistrat la 
ORC sub nr. J27/1034/2006, CUI 18996728. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 
 
2. Societatea GENERALCONSTRUCT SA, cod unic de înregistrare: 2040290 
România 
Tribunalul Neamţ 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
B-dul Republicii nr. 16, Piatra Neamţ 
Dosar nr. 1293/103/2018 

Comunicare încheiere nr. 269/F 
emisă la: ziua 10, luna 07, anul 2018 

Către, 
Creditor 
1. Topaz Group Prodexim SRL - prin lichidator judiciar RTZ & Partners SPRL – Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, 
et. 2, judeţ Cluj 
2. Bărbieru Alina Mihaela - Piatra Neamţ, str. Durăului, nr. 18, judeţ Neamţ 
Debitor 
3. Generalconstruct SA - Piatra Neamţ, bd Dacia, nr. 6A, judeţ Neamţ 
Administrator judiciar provizoriu 
4. C.I.I. Bistriceanu Dumitru - Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr. 35, bl. I-4, sc. D, ap. 55, judeţ Neamţ 
Intimat 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Cuza Vodă nr. 24-26, 
judeţul Neamţ 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 269/F din data de 27.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1293/103/2018, de 
Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitorul SC Generalconstruct 
S.A, cu sediul în Piatra Neamţ, Bd. Dacia nr. 6-A, judeţul Neamţ, nr. de înregistrare în registrul comerţului 
J27/193/1992, CUI 2040290. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
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România 
Tribunalul Neamţ 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 1293/103/2018  
Legea nr. 85/2014 

Încheiere civilă nr. 269/F 
Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 27.06.2018 

Instanţa constituită din: 
Preşedinte – Claudia-Veronica Vasiliu – judecător-sindic 

Angelica Toma - grefier 
Se examinează cererea introductivă, formulată de societatea debitoare SC Generalconstruct S.A, cu sediul în Piatra 
Neamţ, Bdl. Dacia nr. 6-A, judeţul Neamţ, nr. de înregistrare în registrul comerţului J27/193/1992, CUI 2040290, 
pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014. 
La apelul nominal, făcut în şedinţa camerei de consiliu, au răspuns: avocat Burcă Dorel, cu împuternicire avocaţială 
seria NT/325876/27.06.2018, pentru debitoare şi creditoarea Bărbieru Alina Mihaela, care se legitimează cu C.I. seria 
NT/647527, CNP 2680725270649. 
S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează următoarele: 
- pricina are ca obiect procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014; 
- stadiul procesului - fond; 
- cauza se află la primul termen de judecată; 
- cauza se soluţionează fără citarea părţilor; 
- s-au depus la dosar adresa nr. 27912/26.06.2018, emisă de O.R.C. de pe lângă Tribunalului Neamţ privind regimul 
juridic al societăţii debitoare şi un număr de două cereri de deschidere a procedurii generale a insolvenţei de creditorii 
SC Topaz Group Prodexim SRL – prin lichidatorul judiciar RTZ & Partners SPRL şi Bărbieru Alina-Mihaela. 
Instanţa înmânează avocatului debitoarei câte un exemplar al cererilor de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, 
formulate de creditori. 
Instanţa, potrivit dispoziţiilor art. 131 alin. 1 Cod de Procedură Civilă, verificând competenţa generală, materială şi 
teritorială de judecare a pricinii, constată că Tribunalul Neamţ este competent: 
- din punct de vedere general, potrivit dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; 
- din punct de vedere material şi teritorial, potrivit dispoziţiilor art. 95 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă 
coroborat cu art. 8 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 255 şi art. 258 Cod procedură civilă, încuviinţează proba cu înscrisurile menţionate 
în cererea introductivă. 
La solicitarea instanţei, avocatul societăţii debitoare şi creditoarea Bărbieru Alina-Mihaela precizează că nu au de 
formulat cereri în cauză. 
Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul 
asupra cererii introductive. 
Avocat Burcă Dorel, pentru societatea debitoare, solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată şi să se dispună 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei societăţii debitoare SC Generalconstruct SA şi redresarea activităţii 
societăţii în baza unui plan de reorganizare, motivat de faptul că societatea a pierdut amânarea la plata debitelor către 
bugetul de stat, iar prin pierderea acestei eşalonări, datoria a crescut şi neavând fondurile disponibile pentru achitarea 
acestor sume s-a formulat prezenta cerere de deschiderea procedurii insolvenţei. 
În temeiul art. 45 alin.1 lit. d din Legea nr. 85/2014, solicită desemnarea practicianului în insolvenţă C.I.I. Bistriceanu 
Dumitru, în calitate de administrator judiciar raportat la aceeaşi solicitare a creditoarei Bărbieru Alina-Mihaela.  
Totodată, în temeiul art. 66 alin. 6 din legea insolvenţei, solicită calificarea cererilor de deschidere a procedurii 
insolvenţei, formulate de creditori ca fiind declaraţii de creanţă. 
Creditoarea Bărbieru Alina-Mihaela arată că este de acord cu deschiderea procedurii generale a insolvenţei societăţii 
debitoare şi desemnarea administratorului judiciar C.I.I. Bistriceanu Dumitru. 
Instanţa declară dezbaterile închise, potrivit art. 244 Cod procedură civilă şi rămâne în pronunţare, după care,  

Tribunalul, Judecătorul-sindic, 
Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:  
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Neamţ, la data de 22.06.2018, sub nr. 1293/103/2018, societatea debitoare 
SC Generalconstruct SA a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva sa.  
În motivarea cererii s-a arătat că societatea debitoare are ca obiect principal de activitate lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale şi ca obiect secundar extracţia pietrişului şi nisipului şi fabricarea betonului, iar 
datorită reducerii activităţii de investiţii pe plan de naţional şi achitarea cu întârziere a lucrărilor executare de debitoare 
s-au înregistrat restanţe la plata furnizorilor, la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi la creditorul bancar. 
În prezent societatea are datorii care depăşesc valoarea prag prevăzută de Legea nr. 85/2014, în cuantum de 5.675.139 
lei, iar organul fiscal a dispus instituirea sechestrului pe o parte din bunurile societăţii în vederea recuperării sumelor 
datorate. Aceste măsuri au fost dispuse ca urmare a pierderii amânării la plată a debitelor către bugetul de stat, respectiv 
pierderea eşalonării la plată, acordate prin decizia nr. 518/26.06.2015. Prin pierderea acestei eşalonări, datoria scadentă 
către bugetul de stat este în sumă totală de 1.874.222 lei, pentru care organul fiscal calculează dobânzi şi penalităţi de 

Administrator
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întârziere, care se ridică la aproximativ 300.000 lei/an. 
Debitoarea a mai precizat că, întrucât nu are fonduri disponibile pentru achitarea acestor sume, a fost nevoită să 
promoveze prezenta cerere, manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea şi solicitând desemnarea în calitate de 
administrator judiciar al societăţii pe practicianul în insolvenţă C.I.I. Bistriceanu Dumitru. 
În drept au fost invocate prevederile art. 66 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
Cererea a fost legal timbrată, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru. 
În susţinere, s-au ataşat cererii introductive, în copie, următoarele înscrisuri: actul constitutiv al societăţii SC 
Generalconstruct SA, certificatul de înregistrare fiscală a acesteia, un raport al unui auditor independent, lista bunurilor 
societăţii, lista conturilor şi băncilor, lista creditorilor, lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale în cele 6 luni anterior 
formulării cererii, declaraţiile autentificate sub nr. 1049/22.06.2018 şi 1050/22.06.2018 la B.N.P. Postelnicu Mihai, că 
societatea nu a fost supusă procedurii prev. de Legea nr. 85/2014 într-un interval de 5 ani anterior formulării prezentei 
cereri, iar administratorii/directorii/asociaţii debitoarei nu au fost condamnaţi definitiv pentru infracţiunile prev. de 
Legea nr. 31/1990 în acelaşi interval de timp, bilanţul contabil, contul de profit, balanţa de verificare, o descriere 
sumară a modalităţilor de reorganizare a activităţii şi notificarea organului fiscal cu privire la cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei. 
La data de 27.06.2018, creditoarele SC Topaz Group Prodexim SRL – prin lichidatorul judiciar şi Bărbieru Alina-
Mihaela au solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei societăţii debitoare SC Generalconstruct SA, 
solicitând desemnarea în calitate de administrator judiciar pe practicianul în insolvenţă RTZ & Partners SPRL şi, 
respectiv C.I.I. Bistriceanu Dumitru 
Analizând cererile cu a căror soluţionare a fost învestită, instanţa constată următoarele:  
În drept, pentru aplicarea procedurii generale a insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, trebuie îndeplinite cumulativ două condiţii, şi anume: debitorul să facă parte din 
categoriile de persoane cărora li se aplică procedura insolvenţei, prevăzute de art. 38 alin. 1 din lege (profesionişti, 
astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. 2 din Codul civil) şi acesta să se afle în stare de insolvenţă. În ceea ce priveşte cea 
de a doua condiţie, elementele definitorii ale insolvenţei debitorului sunt insuficienţa fondurilor băneşti disponibile în 
vederea plăţii datoriilor exigibile şi neplata creanţelor certe, lichide şi exigibile, al căror cuantum depăşeşte valoarea 
prag prevăzută de art. 5.72 din lege, respectiv 40.000 lei. 
Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este 
obligat să adreseze tribunalului o cerere prin care să solicite să fie supus dispoziţiilor legii, în termen de maximum 30 de 
zile de la apariţia stării de insolvenţă, putând să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor legii şi 
debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă.  
În plus, în cazul în care titularul cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei este debitorul, acesta trebuie se 
depună odată cu cererea sau, cel mai târziu, până la termenul de judecata stabilit de judecătorul sindic, actele prevăzute 
de art. 67 alin. 1 lit. a-n din Legea nr. 85/2014. 
În fapt, aplicând considerentele teoretice prezentate anterior la particularităţile speţei, referitoare la starea actuală a 
patrimoniului societăţii debitoare SC Generalconstruct SA, astfel cum reiese din documentele ataşate cererii 
introductive, instanţa constată că societatea respectivă îndeplineşte condiţiile legale, formale şi de fond, pentru a intra în 
procedura generală a insolvenţei, având în vedere că este profesionist în accepţiunea art. 3 din Codul civil, se află în 
insolvenţă, având datorii care depăşesc valoarea prag prevăzută de art. 5 pct.72 din Legea nr. 85/2014, pe care nu le 
poate achita datorită insuficienţei lichidităţilor şi a depus documentele prevăzute de art. 67 din acelaşi act normativ, 
urmând să întocmească şi să propună un plan de reorganizare judiciară.  
Faţă de considerentele expuse anterior, în temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, instanţa va admite cererea cu a 
cărei soluţionare a fost învestită şi, pe cale de consecinţă, va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
împotriva societăţii debitoare SC Generalconstruct SA, urmând ca cererile creditoarelor SC Topaz Group Prodexim 
SRL şi Bărbieru Alina-Mihaela, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva societăţii debitoare, să fie 
calificate drept declaraţii de creanţă, în considerarea prevederilor art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. 
Totodată, instanţa va desemna în calitate de administrator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă C.I.I. 
Bistriceanu Dumitru propus de către debitoarea SC Generalconstruct SA şi de creditoarea Bărbieru Alina-Mihaela şi va 
stabili onorariul provizoriu al acestuia (în temeiul 73 coroborat cu art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014), va stabili 
termenele prevăzute de art. 100 alin. 1 din lege, va dispune ca administratorul judiciar să notifice toţi creditorii societăţii 
debitoare (conform art. 99), precum şi comunicarea sentinţei Judecătoriei Piatra Neamţ, Tribunalului Neamţ şi prin 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în a cărei jurisdicţie se află sediul debitorului declarat în registrul Comerţului şi 
tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturile (în temeiul art. 76 din lege) şi va fixa termen pentru continuarea 
procedurii la data de 03.10.2018. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de societatea debitoare SC Generalconstruct S.A, cu sediul în Piatra Neamţ, Bdl. Dacia nr. 6-
A, judeţul Neamţ, nr. de înregistrare în registrul comerţului J27/193/1992, CUI 2040290. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva societăţii debitoare SC Generalconstruct SA. 
În temeiul art. 73 coroborat cu art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, desemnează în calitate de administrator 
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judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă C.I.I. Bistriceanu Dumitru, cu sediul în Piatra Neamţ, Bd. Decebal nr. 
35, bl. I-4, sc. D, ap. 35, judeţul Neamţ, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu 
provizoriu de 4.000 lei, fără TVA. 
În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei împotriva 
societăţii debitoare SC Generalconstruct SA, creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Neamţ şi publicarea, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare. 
Fixează următoarele termene: 
- 18.07.2018 - termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014; 
- 07.08.2018 - termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014; 
- 13.08.2018 - termen limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor, conform art. 100 alin. 1 lit. b din Legea 
nr. 85/2014; 
- 03.09.2018 - termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al 
creanţelor, conform art. 100 alin. 1 lit. c teza I din Legea nr. 85/2014; 
- 10.09.2018 - data şedinţei adunării creditorilor, ce se va desfăşura la sediul administratorului judiciar, sens în care se 
vor convoca toţi creditorii societăţii debitoare, conform art. 100 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014; 
- 01.10.2018 - termen de definitivare a tabelului creanţelor, conform art. 100 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
Conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, califică cererile creditoarelor SC Topaz Group Prodexim SRL şi 
Barbieru Alina Mihaela, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva societăţii debitoare SC 
Generalconstruct SA, ca fiind declaraţii de creanţă. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea prezentei sentinţe Judecătoriei Piatra Neamţ, 
Tribunalului Neamţ şi tuturor băncilor unde societatea debitoare are deschise conturile. 
Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la data de 03.10.2018, ora 11,00. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, urmând ca 
cererea să fie depusă la Tribunalul Neamţ. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.06.2018. 
Preşedinte,                   Grefier, 
Claudia-Veronica Vasiliu                   Angelica Toma 
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