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c). au dispus ȋn interes personal, continuarea unei activitǎţi care ducea, în mod vǎdit, persoana juridică la încetarea de
plăţi;
Prin dispunerea de a continua ȋn interes personal efectuarea unor activitaţi comerciale care duceau ȋn mod vadit la starea
de insolvenţǎ, se inţelege acel ansamblu de activitǎţi care, deși sunt vǎdit prejudiciabile, din punct de vedere financiar,
pentru patrimoniul societatii, sunt continuate ȋn mod conștient și voit de membrii organelor de conducere, cu scopul de
a obţine caștiguri personale. Intră ȋn aceasta categorie, fapte precum: ȋncheierea unui contract cu unul dintre membrii
organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o societate controlată de una dintre aceste persoane ȋn
care prestaţia acesteia din urma este vǎdit disproporţionata faţǎ de prestaţiile societǎţii la care persoana responsabilǎ este
membru al organelor de conducere.
Până la acest moment, nu am indentificat operaţiuni ȋn care acest articol sa aibǎ incidenţǎ.
d). au ţinut o contabilitate fictivă, au facut sǎ disparǎ unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea ȋn
conformitate cu legea;
Administratorii statutari s-au conformat dispoziţilor legale şi au predat lichidatorului judiciar documentele financiar
contabile.
Până în acest moment al analizei nu s-au sesizat aspecte care să facă aplicabil acest articol.
e). au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mǎrit ȋn mod fictiv pasivul acesteia;
Prin faptele de deturnare sau ascunderea unei parţi din activul persoanei juridice vom înţelege acele fapte ilicite de
natură contabilǎ prin care o parte a activului sau anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destinaţia
lor normala ori sunt ascunse terţilor. Intrǎ ȋn aceasta categorie faptele ilicite prin care se realizează dispariţia unor acte
contabile justificative, falsificarea unor acte contabile ȋn sensul modificarii destinaţiei bunului sau al naturii bunului
intrat în patrimoniul societăţii, etc. Prin mǎrirea ȋn mod fictiv a pasivului înţelegem orice faptă ilicită de naturǎ contabilǎ
prin care se mărește ȋn mod fictiv pasivul patrimonial al persoanei juridice. Intră în această categorie de fapte ilicite:
falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obligaţii inexistente sau păstrarea unor datorii deja platite.
Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, de regulǎ se verifică: inventarul realizat la preluarea
administrǎrii societaţii/la desemnare, comparativ cu evidenţa contabilǎ a mijloacelor fixe, a stocurilor, etc.,
vânzǎrile/casarile de mijloace fixe din ultimii ani, motivele diferenţelor dintre tabelul de creante si evidenţa contabilǎ a
creditorilor/furnizorilor.
Până la acest moment, nu am identificat operatiuni ȋn care acest articol sǎ aibǎ incidenţǎ.
f). au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, ȋn scopul întârzierii ȋncetarii de plaţi;
Până la acest moment, nu am identificat operaţiuni în care acest articol să aibă incidenţǎ.
g). în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se platească cu preferinţă a unui creditor, în dauna
celorlalţi creditori.
Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii organelor de conducere, ȋn luna
precedentǎ ajungerii societaţii debitoare ȋn stare de insolvenţǎ, plǎtind sau dispunând plata cu preferinţǎ a unui creditor,
au creat ȋn dauna celorlaţi creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul
ȋn insolvenţǎ verifică:dacǎ plaţile din luna anterioarǎ au fost facute faţǎ de furnizorii de utilitǎţi, condiţie esenţialǎ
pentru menţinerea ȋn activitate a societǎţii, respectiv dacǎ sumele platite altor furnizori comparativ cu graficul
scadenţelor/clauzelor contractuale/etc.
Până la acest moment, nu am identificat operaţiuni ȋn care acest articol sǎ aibǎ incidenţǎ.
În concluzie, cu privire la incidenţa art. 169 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar consideră că nu există elemente
care ar putea determina formularea unei cereri de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorilor statutari sau a
altor persoane. În situaţia în care, în urma desfăşurării operaţiunilor de lichidare se vor descoperi elemente noi de natură
a modifica datele prezentului raport, urmează ca acesta să fie completat în mod corespunzător.
AS INSOLV SPRL lichidator judiciar al
societății Expert Crys Building S.R.L
2. Societatea C.L.I.F. SA, cod unic de înregistrare: 1869991
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență
Nr.745/20.08.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4497/118/2018, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic:
Adrian Oprea.
2.Arhiva/registratura instanţei: Constanţa, str. Traian nr.31, Judeţul Constanţa; Tel.: 0241551345 interior 219, Fax:
0241551342, program: luni – vineri: 8.30 – 12.30.
3.Debitor C.L.I.F. SA J13/1480/1991, CUI 1869991 cu sediul în Constanţa, strada Zburătorului nr. 4, judeţ Constanţa.
4. Administrator judiciar: TOMIS I.P.U.R.L., CIF RO33905944, sediul profesional: Constanţa, Bd. Ferdinand nr.79,
bl.AR2, parter, Judeţul Constanţa, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II-0787,
Tel:0728.991.992, fax:0241.550.773, E-mail: tomis.ipurl@gmail.com
5. Subscrisa TOMIS I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al Societăţii C.L.I.F. SA, desemnată conform
Încheierii nr.544/13.08.2018, pronunţată în dosarul nr. 4497/118/2018 al Tribunalului Constanța – Secţia a II-a Civilă,
în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6),
art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică
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7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului C.L.I.F. SA prin Încheierea nr. 544/13.08.2018,
pronunţată în dosarul nr. 4497/118/2018 al Tribunalului Constanța – Secţia a II-a Civilă, la cererea debitoarei falite
C.L.I.F. SA
7.1. Debitorul C.L.I.F. SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă.
7.2. Creditorii debitorului C.L.I.F. SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.09.2018.
În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele
deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
15.10.2018.
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii este 7 zile de la publicarea tabelului preliminar al creanţelor
în Buletiunul Procedurilor de Insolvenţă.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 08.11.2018.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 20.10.2018, ora 12:00 în Constanţa, Bd.
Ferdinand nr.79, Bl.AR2, Parter, Judeţul Constanţa, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea
Comitetului Creditorilor; confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului.
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică la Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța
pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
TOMIS I.P.U.R.L. Administrator judiciar
Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GEPOCER CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 25906582
Către, Tribunalul Galați Secția a II a Civilă
Date privind dosarul: Număr dosar: 4206/121/2017, Tribunalul Galaţi,
Termen 22.08.2018
Debitor: Societatea Gepocer Construct SRL, cod de identificare fiscală 25906582, cu sediul social în Tecuci, str.
Victoriei, nr.25C, jud. Galați, nr. de ordine în registrul comerţului J17/908/2009.
Raport de activitate,
nr. 248 din data de 20.08.2018
În cursul perioadei de la termenul precedent și până în prezent, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Gepocer
Construct S.R.L, în conformitate cu prevederile Legii 85/2014 și a atribuțiilor stabilite prin Încheierea nr. 384 din data
de 06.12.2017 privind deschiderea procedurii simplificate de faliment, am întreprins următoarele:
1. Mențiuni privind aprobarea regulamentului de vânzare de către adunarea creditorilor:
În sedința Adunării creditorilor din 23.05.2018 a fost aprobat Regulamentul de vânzare a bunurilor mobile propus de
lichidatorul judiciar.
2. Mențiuni privind organizarea ședințelor de licitație publică în vederea valorificării bunurilor mobile aflate în
patrimoniul debitoarei:
Pentru valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar a publicat un anunț de vânzare în
ziarul de circulatie natională Național” din 12.07.2018 și în ziarul local Oferta Zilei” din data de 13.07.2018, în care
sunt menționate bunurile mobile scoase la licitație, zilele în care se organizează licitațiile, respectiv: 18.07.2018,
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