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Județul Alba 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SCHOSSWENDER MOBEL SRL (FOSTA SIVA MOB SEBES SRL), cod unic de înregistrare: 
1770938 
România 
Tribunalul Alba 
Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ, Fiscal şi Insolvenţă 
Str. Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24  
Dosar nr. 1629/107/2018 

Comunicare încheierea nr. 113/F/CC/2018 din 6 iulie 2018 
şi încheierea de amânare a pronunţării 

Către, 
Debitor SC Schosswender Mobel SRL, cu sediul în localitatea Căpâlna, nr. 32 A, judeţul Alba, înregistrată la ORC sub 
nr. J01/432/1991, CUI RO 1770938. 
Administrator judiciar provizoriu SP Euro Quality Insolvency SPRL cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, Bloc H3, 
demisol, jud. Hunedoara 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 113/F/CC/2018 din data de 6 iulie 2018, pronunţată în dosarul nr. 
1629/107/2018 de Tribunalul Alba, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
Dosar nr. 1629/107/2018 
România 
Tribunalul Alba 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă 

Încheiere 
Şedinţa publică de la 05 Iulie 2018  

Completul compus din: Preşedinte Florica Şchiopu Vicepreşedinte Tribunal Alba  
Grefier Cornelia Forminte 

Pe rol judecarea cererii formulată de SC Schosswender Mobel SRL, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu 
răspundere limitată. La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părţilor. Procedura legal îndeplinită, fără citare. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că s-a depus la dosar prin Serviciul de registratură oferte de 
servicii de către Euro Quality Insolvency SPRL, C.I.I. Jurca Claudiu Mihai, Lichidare Patrimoniu SPRL, Dogaru,Oana 
Şi Asociaţii SPRL, Euro Quality Insolvenci SPRL, C.I.I. Ionescu Dumitru Viorel, Expert Insolvenţă SPRL, CITR, Euro 
Quality Insolvency SPRL C.I.I. Szoke Manea Monica Lelia, Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, Casa De 
Insolvenţă AVI Consultin IPURL şi Mureş Insolvency SPRL. Se constată că au fost înregistrate, la prezenta cerere, în 
baza disp. art. 66 alin.6 din Legea nr. 85/2014, cererile formulate de creditorii SC Propack SRL şi SC Top Coatings 
SRL pentru deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Schosswender Mobel SRL. Constatând cererea debitoarei 
în stare de judecată, judecătorul sindic rămâne în pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Din lipsă de timp pentru deliberare, va amâna pronunţarea în cauză. 

Pentru aceste motive, în numele legii dispune: 
Amână pronunţarea în cauză la data de 6 iulie 2018. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Iulie 2018. 
Președinte,                  Grefier, 
Florica Șchiopu – Vicepreședinte Tribunal Alba          Cornelia Forminte 

* 
Dosar nr. 1629/107/2018 
România 
Tribunalul Alba 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă 

Încheierea nr. 113/F/CC/2018 
Şedinţa Camerei de Consiliu din 6 iulie 2018  

Completul compus din: Preşedinte Florica Şchiopu Vicepreşedinte Tribunal  
Grefier Cornelia Forminte 

Pe rol, pronunţarea asupra cererii formulate de SC Schosswender Mobel SRL, pentru deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei. Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 5 iulie 2018, care 
face parte integrală din prezenta încheiere, când instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi. Deliberând,  

Judecătorul sindic,  
Asupra cererii de faţă:  
Prin cererea formulată la data de 25 iunie 2018 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Alba sub dosar nr. 1629/107/2018 
debitoarea SC Schosswender Mobel SRL a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvenţă, manifestându-şi 
intenţia de a prezenta un plan de reorganizare a activităţii societăţii. Se susţine în motivarea cererii că, pe fondul crizei 
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economice, societatea se confruntă cu lipsa disponibilităţilor băneşti, ceea ce a dus la imposibilitatea achitării în termen 
a obligaţiilor contractate, fiind pusă în imposibilitatea de a face faţă datoriilor exigibile. Societatea înregistrează debite 
faţă de creditorii săi care pot fi plătite doar în condiţiile aprobării unui plan de reorganizare. Datoriile totale ale 
societăţii sunt în sumă de 4.692.637,73 lei reprezentând datorii la bugetul de stat şi bugetul local – 383.120 lei, credite 
bancare – 1.496.803,47 lei, asociaţi conturi curente – 691.757 lei, decontări în curs de lămurire – 5.697,2 lei, drepturi de 
personal – 19.580,22 lei, personal remuneraţii datorate – 67.274 lei, client creditor – 20.051,47 lei, furnizori – 
2.008.354,36 lei. In consecinţă, la data prezentei, Schosswender Mobel SRL se afla în incapacitate financiară de plată, 
apreciind că societatea poate fi redresată prin reorganizare judiciară. S-a solicitat desemnarea SP Euro Quality 
Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar. Cererea debitoarei a fost legal timbrată cu 200 lei ( fila 3 ). În 
probaţiune s-au depus actele prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele: Din analiza actelor dosarului rezultă că la 
data formulării prezentei cereri datoriile debitoarei depăşesc valoarea prag de 40.000 lei prevăzută de art. 5 alin. 72 din 
Legea 85/2014, reprezentând debite restante la bugetul de stat, furnizori, bănci, angajaţi şi alţi creditori, mai vechi de 60 
de zile, în cuantum total de 4.692.637,73 lei iar societatea nu dispune de fondurile băneşti necesare pentru plata 
acestora. În consecinţă, raportat la disp. art. 5 pct. 29 şi 72 din Legea 85/2014, judecătorul sindic constată că debitoarea 
se află în stare de insolvenţă. Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile art. 66-69 şi 71 din Legea Nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, se va admite cererea debitoarei, se va constata că 
debitoarea este în încetare de plăţi şi se va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva sa, debitoarea 
intenţionând să propună un plan de reorganizare. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege. 
În temeiul art. 45 lit. d coroborat cu art.57 alin.1 din Legea Nr.85/2014, având în vedere opţiunea debitoarei, va fi 
desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu SP Euro Quality Insolvency SPRL, care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art.58 din lege, iar remuneraţia acestuia se va stabili în conformitate cu criteriile stabilite prin legea de 
organizare a profesiei de practician în insolvenţă. Se va stabili în sarcina administratorului judiciar provizoriu 
respectarea disp. art. 100 din Lege, stabilirea termenelor pentru depunerea declaraţiilor de creanţă, verificarea acestora, 
stabilirea termenelor adunărilor generale a creditorilor, depunerii contestaţiilor. Administratorul judiciar provizoriu va 
întocmi şi va prezenta în maxim 40 de zile de la notificarea prezentei hotărâri un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor 
care au dus la apariţia insolvenţei debitorului,cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei 
premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile disp.art.169-173, precum şi cu propuneri în sensul reorganizării 
efective sau intrării în faliment. Potrivit art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85 /2014, cererile de creanţă formulate de creditorii 
SC Propack SRL şi SC Top Coatings SRL vor fi calificate drept declaraţii de creanţă. 

Pentru aceste motive, în numele legii dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC Schosswender Mobel SRL, pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi, în 
consecinţă: În temeiul art.71 din Legea nr.85/2014, dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva 
debitoarei SC Schosswender Mobel SRL, cu sediul în localitatea Căpâlna, nr. 32 A, judeţul Alba, înregistrată la ORC 
sub nr. J01/432/1991, CUI RO 1770938. În temeiul art. 45 lit. d coroborat cu art.57 alin.1 din nr.85/2014, numeşte 
administrator judiciar provizoriu SP Euro Quality Insolvency SPRL cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, Bloc H3, 
demisol, jud. Hunedoara, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege. Stabileşte remuneraţia 
administratorului judiciar în baza decontului de lucrări din sumele rezultate în urma valorificării averii debitorului. 
Obligă debitoarea, prin administratorul social, ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să pună la dispoziţia 
administratorului judiciar toate informaţiile cerute de acesta cu privire la activitatea şi averea sa, ce-i vor fi notificate. 
Dispune, administratorului judiciar provizoriu, notificarea deschiderii procedurii debitorului, acţionarilor, creditorilor şi 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99,100 din 
Legea nr.85/2014, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Pune în vedere administratorului 
judiciar provizoriu prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului 
a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar fixarea 
termenelor limită pentru: înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, întocmirea tabloului preliminar al creanţelor; 
depunerea contestaţiilor, întocmirea tabloului definitiv, a adunărilor creditorilor. 
Dispune trimiterea notificărilor prevăzute de art.100 din Legea nr.85/2014 către toţi creditorii debitorului, de către 
administratorul judiciar. În conformitate cu prevederile art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014 califică drept declaraţii de 
creanţă cererile formulate de creditorii SC Propack SRL şi SC Top Coatings SRL. Stabileşte termen de verificare la data 
de 25.09.2018. Cu drept de opoziţie, pentru creditori, în termen de 10 zile de la notificare. Cu apel în 7 zile de la 
comunicarea hotărârii, pentru debitoare. Apelul şi motivele de apel se depun la Tribunalul Alba, sub sancţiunea nulităţii. 
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 6.07.2018. 
Președinte,                  Grefier, 
Florica Șchiopu – Vicepreședinte Tribunal Alba          Cornelia Forminte 
Termen: 25.09.2018 Camera 5 ora 8,30  
Debitor - Schosswender Mobel SRL  
Administrator judiciar - SP Euro Quality Insolvency SPRL  
 
 
 
 




