BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 14506/25.07.2018
Stabileşte termen în vederea verificării desfăşurării procedurii la 16.10.2018.
Prezenta hotărâre se va comunica de indată administratorului judiciar provizoriu.
Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii.
Dată în camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi, 13.07.2018.
Președinte
Elena Trif

Grefier
Toader Timis

4. Societatea SIMEC SA, cod unic de înregistrare: 2469136
România
Tribunalul Sibiu
Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii Nr. 30
Dosar Nr.: 1661/85/2018
Comunicare sentinţă nr. 314/cc
emisă la: 19/07/2018
Către,
Intimat
ORC - Sibiu, Str. Dorului, Nr.20, Jud. Sibiu
Administrator Judicar:
1. Expert Insolvenţă SPRL - Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 314/cc din data de 18/07/2018, pronunţată în dosarul nr. 1661/85/2018, de
Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind şi pe debitor S.C. SIMEC S.A.,
J32/188/1991, CUI 2469136 - Sibiu, Str. Dorobanţilor, nr. 106.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Timis Toader
*
România
Tribunalul Sibiu
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 1661/85/2018
Încheiere nr 314/cc
Camera de consiliu de la 18 Iulie 2018
Completul compus din:
PREŞEDINTE Andreia Laura Stănese
Grefier Toader Timis
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pedebitor S.C. SIMEC S.A., J32/188/1991, CUI 2469136, având ca
obiectcererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014.
Fără citarea părţilor.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosar s-au depus înscrisuri în susţinerea cererii de către
reprezentantul debitoarei.
Judecătorul sindic,
Constată că prin cererea înregistrată la data 13.07.2018 cu nr. 1661/85/2018 debitorul S.C. SIMEC S.A., J32/188/1991,
CUI 2469136, prin administratorul Sabău Gabriela Dorina, a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvenţă, cu
declararea intenţiei de reorganizare.
În motivarea cererii, debitorul a arătat că, înregistrează datorii certe, lichide şi exigibile, care sunt înregistrate în
evidenţele societăţii şi care nu pot fi achitate din lipsă de disponibil. A arătat, de asemenea faptul că societatea are
intenţia de a-şi reorganiza activitatea.
În drept s-au invocat prevederile art. 65, 66, 67, 71 coroborat cu art. 5 pct. 9, art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr.
85/2014.
Verificând cererea debitorului prin prisma cerinţelor impuse de dispoziţiile art. 3 alin. 1, art. 5 pct. 29, pct. 25 lit. a) pct.
26 şi pct. 46, art. 66 din Legea nr. 85/2014 se constată că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente:
Debitorul, conform certificatului constatator depus la dosar, este o societate pe acţiuni, având ca persoane împuternicite
pe Bega Teodor director general şi administrator, Sabău Gabriela Dorina administrator şi Iftime Mihai Ciprian
administrator, având ca obiect principal de activitate „transporturi rutiere de mărfuri”.
În dovedirea stării de insolvenţă, debitorul a depus la dosarul cauzei, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 85/2014,
bilanţul certificat de administrator încheiat la 31.12.2017, contul de profit şi pierderi întocmit la 31.12.2017 balanţa de
verificare la 01.06.2018 – 30.06.2018 conform art. 67 alin. 1 lit. a) şi e), lista bunurilor debitorului şi lista conturilor şi
băncilor prin care îşi rulează fondurile, conform art.67 alin.1 lit. b), lista numelor şi adreselor creditorilor, conform art.
67 alin. 1 lit. c), lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor, conform art. 67 alin. 1 lit. d),
declaraţia prin care îşi declară intenţia de a intra în reorganizare conform art. 67 alin. 1 lit. g) şi h), şi declaraţiile
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prevăzute de art.28 alin.1 lit. i) , j), k) şi l), dovada Codului Unic de Înregistrare lit. m), dovada notificării organului
fiscal lit. n) din Legea nr. 85/2014.
Din examinarea situaţiilor financiare depuse la dosarul cauzei se apreciază că debitorul poate fi prezumat în insolvenţă,
prezumţie legală relativă pe care creditorii sociali pot să o răstoarne pe calea opoziţiei, făcând dovada suficienţei
fondurilor băneşti disponibile.
Fiind îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute de art. art. 3 alin. 1, art. 5 pct. 29, pct. 25 lit. a) pct. 26 şi pct. 46,
raportat la prevederile art. 66 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic, în temeiul atribuţiilor conferite de art. 45 alin.
(1) din lege, urmează a dispune, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1), teza I şi art. 45 alin. (1) lit. a) din legea
insolvenţei, deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului S.C. SIMEC SA.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 urmează a desemna în calitate de
administrator judiciar provizoriu, pe practicianul în insolvenţă EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL, cu sediul în Deva, str.
Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, jud. Hunedoara, RFO II 020/2006 având în vedere solicitarea debitorului prin cererea
introductivă, cu o retribuţie de 850 RON lunar, care va exercita atribuţiile prevăzute de art. 58, 59, 61 din Legea nr.
85/2014.
În temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei, se va dispune Notificare privind deschiderea procedurii
debitorului, şi se vor fixa termenele prevăzute de art.100 din lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitorul SC SIMEC SA, pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă.
În temeiul art.71 alin. (1) raportat la art. 66 din Legea nr. 85/2014:
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva SC SIMEC SA, J32/188/1991, CUI 2469136, cu
sediul în Sibiu, str. Dorobanţilor, nr.106, jud. Sibiu.
În temeiul art.73 raportat la art. 45 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 57 alin.(1) din Legea nr. 85/2014:
Desemnează administrator judiciar provizoriu la cererea debitorului EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL, cu sediul în Deva,
str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, jud. Hunedoara, RFO II 020/2006, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege,
cu o retribuţie de 850 RON lunar.
În baza art. 71 alin. (2) raportat la art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014 dispune administratorului judiciar, Notificare
privind deschiderea procedurii împotriva SC SIMEC SA, debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Sibiu, care se va realiza conform Codului de procedură civilă prin publicare într-un ziar de largă
circulaţie şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, creditorii având drept de opoziţie faţă de încheierea de
deschidere a procedurii, în 10 zile de comunicarea notificării.
Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune
menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar provizoriu.
În baza art. 53 raportat la art. 52 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar provizoriu ca în
termen de 10 zile de la Notificare privind deschiderea procedurii să convoace adunarea generală a acţionarilor,
asociaţilor sau membrilor persoanei juridice în vederea desemnării administratorului special.
În baza art.92 raportat la art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în
termen de 20 de zile de la desemnarea acestuia să examineze situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse
conform prevederilor art. 67 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată fie
continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale.
În baza art.58 alin. (1) litera b) din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în termen de cel mult
40 de zile de la desemnarea sa să examineze activitatea debitorului şi să întocmească un raport amănunţit asupra
cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente
preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă această stare şi cu privire la existenţa premiselor angajării
răspunderii acestora şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a societăţii ori a motivelor ce nu permit reorganizarea.
În baza art.101 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în termen de cel mult 60 de zile de la
deschiderea procedurii să efectueze inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul debitorului.
În baza art. 100 alin.(1) lit. b), c), d), e) cu aplicarea art.100 alin. (2) din Legea nr. 85/2014:
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 03.09.2018
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicare în BPI a tabelului preliminar al creanţelor
la 24.09.2018
Contestaţiile la tabelul preliminar urmează a se depune la Tribunalul Sibiu în termen de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.
Fixează termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 18.10.2018.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 28.09.2018, având ordinea de zi: confirmarea/desemnarea
administratorului judiciar, stabilirea onorariului acestuia şi alegerea comitetului creditorilor. Pune în vedere
administratorului judiciar să convoace şi să prezideze Adunarea creditorilor.
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de două zile de la Notificare privind deschiderea procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei,
contul va fi deschis de către administratorul judiciar.
Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
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În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei către
instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor
băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Stabileşte termen în şedinţă publică, 18.10.2018.
Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Sibiu.
Dată în camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi, 18.07.2018.
Președinte
Grefier
Elena Trif
Toader Timis
5. Societatea SIMEROM SA, cod unic de înregistrare: 792229
România
Tribunalul Sibiu
Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii Nr. 30
Dosar Nr.: 6273/85/2013/a14
Termen: 03/10/2018
Citaţie
emisă la: 23/07/2018
Creditorii:
1. Baltag Elena Cristina - Galaţi, Str. Morilor, nr. 15
2. Baltag Elena Cristina - Iaşi, Str. Splai Bahlui, la Cab. Av. Florin Popovici, nr. 24, bl. C1, sc. D, et. Parter
3. SC Elecrtic Serv SRL -J 32/1757/2005 CUI 18173764 - Sibiu, Calea Şurii Mici, nr. 39, ap. 3
4. Popa Ioan - Sibiu, General Magheru, nr. 51, ap. 3
5. Baltag Elena Cristina - Galaţi, Morilor, nr. 15
6. DFL Sibiu - Sibiu, Samuel Brukenthal, nr. 2
7. Primus Prod SRL - Galaţi, Prundului, nr. 39
8. SC Trans Pec Leasing IFN SA prin Av. Mădălina Leonte - Galaţi, Domnească, nr. 79, et. parter
9. Cumpănaşu Nicolae - reprezentant al salariaţiilor - Sibiu, Aleea Biruinţei, nr. 2, bl. 2, ap. 37
10. Administraţia Fondului Pentru Mediu - sector 6, Bucureşti, Indepenedenţei, nr. 294
sunt chemaţi la această instanţă, camera D,completul C4 Fond Litigii Profesionisti , în ziua de 03/10/2018, ora 09:00,
în calitate de creditor în proces cu şi pe debitor S.C. Simerom S.A., J32/32/1991, CUI 792229 prin administrator
judiciar Moldrom Insolvency IPURL - Sibiu, Str. Şerbota, nr. 28
S.C. Simerom S.A., J32/32/1991, CUI 792229 prin administrator judiciar Moldrom Insolvency IPURL - Iaşi, Str.
Fundătura Armeană, nr. 6B
S.C. Simerom S.A., J32/32/1991, CUI 792229 - Sibiu, Str. Şerbota, nr. 28
ORC de pe lângă Tribunalul Sibiu - Sibiu, Dorului, nr. 20
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Ene Claudia Clara
*

*

*
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