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dificultati financiare, iar în lipsa unor masuri de rederesare, acestea s-au agravat, ducand în anul 2014 la instalarea starii 
de faliment a debitoarei. 
4. Cauzele şi imprejurarile care au condus la starea de insolventa. 
Din analiza facuta pe baza situatiei financiare, lichidatorul judiciar a constatat urmatoarele cauze ale intrarii în 
insolventa a debitoarei: 
De remarcat faptul ca debitoarea nu a mai avut activitate cu doi ani inainte de deschiderea procedurii, nereusindu-se 
incheierea niciunui contract cu partenerii de afaceri. Societatea a fost declarata inactiva fiscal incepand cu data de 
10.03.2016, fapt ce a lipsit de orice perspectiva posibilitatea reluarii activitatii. 
Lipsa fondurilor, criza economica, coroborat cu un management deficitar au perturbat ireversibil activitatea societatii şi 
au dus la aparitia starii de insolventa 
In acest context apreciem ca nu sunt incidente dispozitiile art.169 din Legea 85/2014, cauzele şi imprejurarile ce au 
condus la aparitia starii de insolventa fiind de natura obiectiva 

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolventa Stretenie Mariana Luminita 
 

Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AGRO COMPANY 2004 SRL, cod unic de înregistrare: 5598810 
România 
Tribunalul Hunedoara 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  
Loc Deva str. 1 Decembrie nr. 35 
Dosar nr. 3332/97/2018 

Comunicare încheiere nr. 125/F/CC/2018 
emisă la: ziua 28 luna 08 anul 2018 

Debitor: SC Agro Company 2004 SRL, cu sediul social în Deva, str. Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/595/1994, CUI 5598810 
Administrator judiciar provizoriu: C. I. I. Holhoş Grigore cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, cam. 44, et. 2, jud. 
Hunedoara, înmatriculat la Uniunea Naţionala a practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. 1317 
Parte interesată: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, cu sediul în Deva, B-dul Decebal, 
bl. 8, P+mezanin, jud. Hunedoara.  
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 125/F/CC/2018 din data 20.08.2018 pronunţată în dosarul nr. 3332/97/2018 
de Tribunalul Hunedoara Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal privind pe debitoarea SC Agro 
Company 2004 SRL, cu sediul social în Deva, str. Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/595/1994, CUI 5598810. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Hunedoara 
Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 3332/97/2018 

Încheiere nr. 125/F/CC/2018 
Şedinţa din camera de consiliu din 20.08.2018 
Preşedinte: Duca Corina - judecător - sindic 

Adam Adela - grefier 
Pe rol fiind judecarea cererii formulată de debitoarea SC Agro Company 2004 SRL pentru deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2014.  La apelul nominal, lipsă părţile. Procedura completă, fără 
citarea debitoarei.  
S-a făcut referatul cauzei, după care: Instanţa constată că, la dosarul cauzei au fost depuse toate înscrisurile prevăzute de 
lege, constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.  

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de faţă constată:  
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara la data de 07.08.2018, sub nr. 3332/97/2018, debitoarea SC Agro 
Company 2004 SRL a depus o cerere prin care solicită a fi supusă procedurii generale a insolvenţei, manifestându-şi 
intenţia de reorganizare judiciară și numirea în calitate de administrator judiciar a C.I.I. Holhoş Grigore.  
În motivarea cererii arată că, pe fondul crizei economice se confruntă cu lipsa disponibilităţilor băneşti, ceea ce a dus la 
imposibilitatea de a face faţă datoriilor exigibile cu sumele disponibile și că datoriile societăţii se ridică la suma de 
5.030.253,76 lei. Mai arată că, debitele pot fi plătite doar în condiţiile aprobării unui plan de reorganizare ce urmează a 
fi depus conform art. 132 lit. a din Legea nr. 85/2014.  
În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 85/2014.  
Cererea a fost legal timbrată cu 200 lei taxă judiciară de timbru.  
Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi şi că pasivul său exigibil este peste valoarea prag prevăzută de Legea 
nr. 85/2014, Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 66 -67 din Legea privind procedura insolvenţei, se va admite 
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Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15970/28.08.2018 
 

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 

 

18 

cererea debitorului şi, în temeiul art. 71 alin. 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, se va deschide procedura 
generală de insolvenţă împotriva sa,  
În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea 85/2014, urmează a desemna în calitate de 
administrator judiciar provizoriu până la prima adunare a creditorilor practicianul în insolvenţă solicitat de debitoare, 
respectiv C.I.I. Holhoş Grigore, precum și a fixa o remuneraţie provizorie de 2000 lei.  
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC Agro Company 2004 SRL pentru deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei, şi în consecinţă:  
În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea privind procedura de insolvenţă,  
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Agro Company 2004 SRL, cu sediul 
social în Deva, str. Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/595/1994, CUI 5598810 
În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei,  
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe C. I. I. Holhoş Grigore cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, cam. 
44, et. 2, jud. Hunedoara, înmatriculat la Uniunea Naţionala a practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. 1317, cu 
o retribuţie de 2000 lei, care va îndeplini atribuţiile prev. de art. 64 din Legea nr. 85/2014 și orice atribuţii prevăzute de 
lege sau care vor fi stabilite de judecătorul sindic în interesul procedurii.  
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.  
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la art. 100 din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 86 alin. 1 din Legea 85/2014,  
Dispune tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al administratorului 
judiciar, care va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii.  
În temeiul art. 74 din Legea 85/2014,  
Pune în vedere debitorului ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei actele și 
informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1).  
Fixează termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii, în termen 
de 10 zile de la notificare.  
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 
04.10.2018 
Fixează termenul de verificare a creanţelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 
24.10.2018 
Fixează termenul de definitivare a tabelului creanţelor la data de 19.11.2018 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor va avea loc în data de 29.10.2018, ora 12,00 la sediul Tribunalului 
Hunedoara.  
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariţia stării de 
insolvenţă a societăţii debitoare prevăzut de art. 64 lit. a la data de 28.09.2018 
Fixează termenul limită pentru inventarierea bunurilor din averea debitorului prevăzut de art. 101 alin. 1 la data de 
19.10.2018 
Fixează termen pentru control la data de 14.11.2018 
În temeiul art. 99 din Legea privind procedura de insolvenţă,  
Dispune Notificare privind deschiderea procedurii de către administratorului judiciar potrivit Codului de procedură 
civilă, prin ziar de largă circulaţie și prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă: debitorului, creditorilor şi Oficiului 
Registrului Comerţului Hunedoara / Registrului Societăţilor Agricole/ Registrului Asociaţiilor şi Fundaţiilor/ altor 
registre, în vederea efectuării menţiunii deschiderii procedurii insolvenţei.  
In temeiul art. 39 al. 2 din Legea 85/2014,  
Dispune deschiderea de către debitor în termen de 2 zile de la Notificare privind deschiderea procedurii, a unui cont la o 
unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul 
va fi deschis de către administratorului judiciar.  
In temeiul art. 76 din Legea 85/2014,  
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la 
registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.  
In temeiul art. 42 al. 1 din Legea 85/2014,  
Prezenta hotărâre se comunică debitoarei, administratorului judiciar şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara prin publicare în BPI.  
Executorie. Cu apel în 7 zile de la publicare în BPI. Cererea se depune la Tribunalul Hunedoara.  
Pronunţată în şedinţa publică din 20.08.2018.  
Judecător sindic                   Grefier 
Duca Corina                        Adam Adela 
 
 




