BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15647/22.08.2018
Județul Buzău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GARMENTS CORNER SRL, cod unic de înregistrare: 36196243
Tabel definitiv al creanţelor în procedura generală de insolvenţă pentru debitorul
Garments Corner SRL
Nr. 1328/21.08.2018
Număr dosar: 1012/114/2018, Tribunal: Buzău, Secţia: a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător
sindic: Elena-Cristina Vlad.
Temei juridic: art. 112 din Legea nr. 85/2014
Administrator judiciar: Expert Cont Insolvency SPRL, CIF RO25057150 cu sediul ales în: Buzău, str. Unirii, bl. 19F,
ap. 2, jud. Buzău, nr. înregistrare UNPIR: RFO II 0363 Tel. 0338401365, Fax. 0238710565, e-mail:
info@expertcontinsolvency.ro
Debitor: Garments Corner SRL cu sediul în: Loc. Valea Viei, nr. 1, Oraş Pătârlagele, jud. Buzău, Număr de ordine în
Registrul Comerţului: J10/632/2016, cod fiscal 36196243.
Nume/
Denumire
creditor

Nr.

D.G.R.F.P.
Galaţi A.J.F.P.
Buzău

1

Adresă/
Sediu creditor
Buzău,
Str. Unirii,
nr. 209,
Jud. Buzău

Creanţa
depusă

Creanţa
admisă

204.544,00

204.544,00

Total

Caracteristicile
creanţei

Observaţii în
temeiul
art. 110,
Legea 85/2014

creanţă bugetară,
art. 161, pct. 5

204.544,00
Expert Cont Insolvency SPRL

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea C.L.I.F. SA, cod unic de înregistrare: 1869991
România
Tribunalul Constanţa
Secţia a II-a Civilă
Str. Traian nr. 31
Dosar nr. 4497/118/2018
Comunicare
încheiere nr. 544/ 13 august 2018
Către,
(lista anexă)
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 544/ 13 AUGUST 2018, pronunţată în dosarul nr. 4497/118/2018 de
Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a civilă, privind debitorul C.L.I.F. SA, cu sediul social în Constanţa, strada
Zburătorului nr. 4, judeţ Constanţa, înmatriculată în registrul comerţului sub numărul J13/1480/1991, CUI 1869991.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Listă anexă:
DEBITOARE:
C.L.I.F. SA, cu sediul social în Constanţa, strada Zburătorului nr. 4, judeţ Constanţa, înmatriculată în registrul
comerţului sub numărul J13/1480/1991, CUI 1869991
Reprezentată prin administrator judiciar:
TOMIS IPURL, cu sediul profesional în Constanţa, bd. Ferdinand nr. 79, bloc AR2, parter, judeţ Constanţa
Creditori:
DOG GUARD ESCORT SRL, înmatriculată în registrul comerţului sub numărul J13/1414/2014, CUI 33374095, cu
sediul în Constanţa, strada Bujorului nr. 2, camera 2, judeţ Constanţa, reprezentată în proces prin lichidator judiciar
VICTORIA SPRL, cu sediul profesional în Constanţa, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 103, bloc LV39, scara A, ap. 3,
judeţ Constanţa.
INGINERIE ŞI TEHNOLOGIE INDUSTRIALĂ ELECTRA SRL , înmatriculată în registrul comerţului sub numărul
J23/3062/2011, CUI 2628819, cu sediul social în Gagu, strada Cozia nr. 17, Biroul M5, judeţ Ilfov, C.P. 077077
IFCO SA , cu sediul social în Constanţa, strada Zburătorului nr. 4, judeţ Constanţa, înmatriculată în registrul comerţului
sub numărul J13/1480/1991, CUI 1890942 şi cu sediul procesual ales, pentru comunicarea actelor de procedură, la
OVANESIAN ŞI TOXIN SCA din Constanţa, strada Grozeşti nr. 82, judeţ Constanţa
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA- cu sediul în Constanţa,
bd. Tomis, nr. 476, judeţul Constanţa
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
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*
Dosar nr. 4497/118/2018
România, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă
Încheiere Nr. 544
Camera de Consiliu
Şedinţa Publică din 13 August 2018
Preşedinte - Adrian Oprea
Grefier – Vali Ghiţă
Pe rol soluţionarea cererilor privind deschiderea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2014, formulate de
către societatea debitoare C.L.I.F. SA, cu sediul social în Constanţa, strada Zburătorului nr. 4, judeţ Constanţa şi de
creditorii DOG GUARD ESCORT SRL, înmatriculat în registrul comerţului sub numărul J13/1414/2014, CUI
33374095, cu sediul în Constanţa, strada Bujorului nr. 2, camera 2, judeţ Constanţa, reprezentat în proces prin lichidator
judiciar VICTORIA SPRL, cu sediul profesional în Constanţa, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 103, bloc LV39, scara A,
ap. 3, judeţ Constanţa, INGINERIE ŞI TEHNOLOGIE INDUSTRIALĂ ELECTRA SRL, înmatriculat în registrul
comerţului sub numărul J23/3062/2011, CUI 2628819, cu sediul social în Gagu, strada Cozia nr. 17, Biroul M5, judeţ
Ilfov, C.P. 077077 şi IFCO SA, cu sediul social în Constanţa, strada Zburătorului nr. 4, judeţ Constanţa, înmatriculată în
registrul comerţului sub numărul J13/1480/1991, CUI 1890942 şi cu sediul procesual ales, pentru comunicarea actelor
de procedură, la OVANESIAN ŞI TOXIN SCA din Constanţa, strada Grozeşti nr. 82, judeţ Constanţa .
La apelul nominal, făcut în şedinţa din camera de consiliu, se prezintă numitul CADÎR NEDIM, identificat prin cartea
de identitate seria KT nr. 130180, CNP 1670928134007, lipsind debitoarea.
Procedura de citare este legal îndeplinită, cu respectarea prevederilor art. 163 şi următoarele Cod Procedură Civilă.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier prin care se evidenţiază părţile, obiectul pricinii, stadiul procesual şi
modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare .
Numitul CADÎR NEDIM depune cerere de intervenţie, în considerarea calităţii sale de acţionar al societăţii C.L.I.F. SA,
prin care solicită respingerea cererii societăţii debitoare, de deschidere a procedurii insolvenţei; arată că nu a timbrat
cererea de intervenţie, solicitând însă amânarea cauzei, pentru angajarea unui apărător şi studierea actelor de la dosar.
Având în vedere dispoziţiile art. 71 din Legea 85/2014, specificul şi scopul procedurii instituite prin acest act normativ,
împrejurarea că titularul cererii de intervenţie nu are calitatea de reprezentant al societăţii şi nici pe aceea de parte, în
acest stadiu al procedurii, respinge, ca nefondată, cererea de amânare a judecăţii .
Judecătorul sindic încuviinţează societăţii debitoare proba cu înscrisurile deja depuse; ia act că anterior înregistrării pe
rolul Tribunalului Constanţa, a cererii debitoarei de deschidere a procedurii insolvenţei, pe rolul aceleiaşi instanţe
fuseseră înregistrate alte trei cereri formulate de creditorii DOG GUARD ESCORT SRL, INGINERIE ŞI
TEHNOLOGIE INDUSTRIALĂ ELECTRA SRL şi IFCO SA sub numerele 2667/118/2018, 3236/118/2018 şi
3238/118/2018, având ca obiect declanşarea procedurii colective împotriva societăţii C.L.I.F. SA; ca atare, constată
cererea societăţii debitoare în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei conexităţii acesteia cu cererile
celor trei creditori, în condiţiile art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 .
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei de faţă - constată:
Prin cererea înregistrată sub numărul 2667/118/2018, creditorul DOG GUARD ESCORT SRL a solicitat declanşarea
procedurii insolvenţei împotriva debitorului C.L.I.F. SA şi desemnarea practicianului OANCEA ZINA – CABINET
INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ, în calitate de lichidator judiciar; creditorul pretinde a fi titularul unui drept de
creanţă asupra acestuia în valoare de 55.222, 72 de lei – debit principal, la care se adaugă penalităţi de întârziere zilnice,
de 0,1 %, calculate de la data scadenţei fiecărei facturi fiscale şi până la achitarea integrală a debitului .
Creditorul relevă, în susţinere, că este titularul drepturilor patrimoniale izvorâte din Contractul de prestări servicii nr.
6/19.09.2014, încheiat de către debitor (în calitate de beneficiar) cu DOG GUARD ESCORT SRL (prestator), în
virtutea cărora au fost emise 7 facturi fiscale, în perioada 30 noiembrie 2015 – 1 noiembrie 2016; fiind îndeplinite
cerinţele art. 5 alin. 1 punctul 20 şi 70 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se impune declanşarea procedurii insolvenţei
împotriva debitorului, aflat în stare vădită de insolvenţă.
Pe calea contestaţiei, debitorul a solicitat respingerea cererii ca nefondată, subliniind că nu se află în stare de insolvenţă,
iar creanţa pretinsă nu are caracter cert, lichid şi exigibil; astfel, persoana juridică are disponibilităţi suficiente în contul
bancar, care depăşesc valoarea dreptului pretins de creditor; pe de altă parte, creanţa nu are caracter cert, lichid şi
exigibil, întrucât sunt emise facturi fiscale ce nu au fost comunicate şi care consemnează un alt tarif decât cel agreat pe
cale convenţională .
La 30.05.2018 a fost înregistrată, sub numărul 3236/118/2018, cererea creditorului INGINERIE ŞI TEHNOLOGIE
INDUSTRIALĂ ELECTRA SRL, privind declanşarea procedurii insolvenţei împotriva debitorului C.L.I.F. SA,
prevalându-se de o creanţă în valoare de 171.362,59 de lei; totodată, creditorul a cerut desemnarea, ca administrator
judiciar, a practicianului FIRĂNESCU NICOLETA – CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ .
Creditorul a subliniat că dreptul său patrimonial izvorăşte din Contractul de prestări servicii nr. 9/02.11.2017, având ca
obiect efectuarea unor lucrări de instalaţii electrice şi de montaj a unor utilaje tehnologice, în valoare de 162.393,55 de
lei; întrucât aceste servicii au fost efectiv prestate, societatea C.L.I.F. SA datorează atât preţul lor – consemnat în factura
fiscală nr. 1127/8.01.2018 – cât şi penalităţi de întârziere, asumate convenţional (prin art. 9.1); valoarea obligaţiilor
accesorii, calculate până la 2 mai 2018, se ridică la 8.769,24 de lei; debitoarea a confirmat executarea serviciilor, prin
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
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încheierea Procesului-verbal de punere în funcţiune nr. 304/7.12.2017, toate documentele fiind însuşite prin semnătură
şi ştampilă de către beneficiar .
Prin cererea înregistrată sub numărul 3238/118/30.05.2018, creditorul IFCO SA a solicitat declanşarea procedurii
insolvenţei împotriva debitorului C.L.I.F. SA, pretinzând a fi titularul unui drept de creanţă asupra acestuia în valoare
de 897.409,26 de lei – debit principal; societatea a optat pentru practicianul TOMIS IPURL, în vederea desemnării ca
administrator judiciar .
Creditorul a învederat că este titularul drepturilor patrimoniale izvorâte din Contractul de lucrări nr. 4192/24.11.2015,
încheiat de către debitor (în calitate de antreprenor) cu IFCO SA (subcontractant), în virtutea căruia a executat lucrări de
reabilitare şi de extindere a reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare în aglomerarea Tulcea; preţul lucrărilor
urma a fi achitat de C.L.I.F. SA în termen de două zile de la data decontării lucrării de către beneficiarul final –
AQUASERV SA, în condiţiile art. 15.1 din înţelegerea părţilor; deşi obiectul contractului a fost realizat din partea
societăţii IFCO SA, inclusiv prin subcontractarea serviciilor prestate de către terţi furnizori şi subantreprenori,
debitoarea nu şi-a executat obligaţia de plată, notificând partenerul de contract asupra sistării lucrărilor; după emiterea
acestei notificări, IFCO SA nu a mai fost convocată pentru finalizarea lucrărilor; acestea au fost duse la bun sfârşit şi
predate beneficiarului final în luna mai 2016, AQUASERV SA achitând preţul către C.L.I.F. SA; fiind îndeplinite
cerinţele art. 5 alin. 1 punctul 19 şi 70 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se impune declanşarea procedurii insolvenţei
împotriva debitorului, aflat în stare vădită de insolvenţă.
Împotriva cererilor creditorilor INGINERIE ŞI TEHNOLOGIE INDUSTRIALĂ ELECTRA SRL şi IFCO S.A au fost
formulate contestaţii de către societatea debitoare, cu privire la care a fost încuviinţată, prin încheierea interlocutorie
pronunţată la 20 iunie 2018 în dosarul 2667/118/2018, excepţia netimbrării; din acest punct de vedere, contestaţiile
urmează a fi anulate, în condiţiile art. 197 Cod Procedură Civilă, în referire la art. 14 alin. 1 din O.U.G. 80/2013 .
Societatea debitoare a înregistrat, pe rolul Tribunalului Constanţa, la 26 iulie 2018, o cerere distinctă de declanşare a
procedurii insolvenţei, subliniind că se află în stare de insolvenţă; concret, nu dispune de disponibilităţi băneşti, pentru
achitarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile, în valoare totală de 3.000.000 de lei – din care cea mai importanţă parte
reprezintă obligaţii la bugetul consolidat de stat; debitoarea s-a prevalat de dispoziţiile art. 71 din Legea 85/2014,
declarându-şi intenţia de reorganizare a activităţii, pe bază de plan, arătând că solicită desemnarea practicianului
TUDORUŞ CRISTINA – CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ, în calitate de administrator judiciar; s-au
anexat, în copie, actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 .
Verificând materialul documentar administrat, se va reţine că debitoarea se află în stare de insolvenţă vădită,
înregistrând debite care depăşesc valoarea de 3.395.000 de lei; a fost îndeplinită, astfel valoarea prag (cuantumul minim
al creanţei/debitului) de 40.000 lei, prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, debitele fiind scadente; debitorul
s-a conformat obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 38 alin. 2 lit. d şi art. 65 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, de a
formula prezenta cerere în vederea declanşării procedurii insolvenţei.
Instanţa constata că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 5 pct. 72, art. 38 alin. 1 şi art. 67 lit.
g din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Faţă de cele ce preced, se va dispune admiterea cererii societăţii debitoare, urmând a fi valorificate prevederile art. 71 şi
următoarele din Legea nr. 85/2014 .
Potrivit art. 66 alin. 6 din acelaşi act normativ, în cazul în care sunt înregistrate cereri formulate de creditori, se
soluţionează cererea debitorului în procedură necontencioasă, prin aceeaşi încheiere judecătorul dispunând conexarea
cererilor creditorilor, care în cazul deschiderii procedurii devin declaraţii de creanţă, iar dacă se respinge cererea
debitorului, se soluţionează potrivit art. 72 şi următoarele.
Întrucât cererea societăţii debitoare este fondată, urmează a se da eficienţă textului citat, în sensul admiterii excepţiei şi
al conexării cererilor creditorilor, care devin – prin efectul legii – cereri de creanţe, supuse verificării administratorului
judiciar .
În măsura în care însăşi debitoarea a cerut a fi supusă procedurii colective a insolvenţei, contestaţia sa – îndreptată
împotriva cererii creditorului DOG GUARD ESCORT SRL – va fi respinsă, ca rămasă fără obiect .
În baza art. 73 din Lege, prin sentinţa de deschidere a procedurii generale, judecătorul-sindic desemnează un
administrator judiciar provizoriu; desemnarea se face potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) coroborate cu cele ale
art. 57 alin. (1); art. 45 alin. (1) lit. d) stipulează că judecătorul sindic desemnează motivat, după verificarea
eventualelor incompatibilităţi, prin sentinţa de deschidere a procedurii, după caz, a administratorului judiciar provizoriu
solicitat de creditorul care a depus cererea de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparţine
acestuia; în cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator
judiciar/lichidator judiciar va avea prevalenţă cererea creditorului; dacă creditorii solicită a fi desemnaţi administratori
judiciari/lichidatori judiciari diferiţi, judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuşi de aceştia;
desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în condiţiile legii.
În speţă, au solicitat numirea unui administrator judiciar atât creditorii sociali, cât şi societatea debitoare, cei dintâi
beneficiind de preferinţă, potrivit legii; întrucât criteriul valoric al creanţei afirmate de către fiecare parte înclină în
favoarea creditorului cu valoarea cea mai ridicată a dreptului patrimonial (de 897.409,26 de lei), urmează a fi desemnat
provizoriu practicianul TOMIS IPURL, care îndeplineşte cerinţele impuse prin art. 57 din Lege .
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite excepţia conexităţii .
Dispune conexarea cererilor formulate de societăţile creditoare DOG GUARD ESCORT SRL, înmatriculată în registrul
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
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comerţului sub numărul J13/1414/2014, CUI 33374095, cu sediul în Constanţa, strada Bujorului nr. 2, camera 2, judeţ
Constanţa, reprezentată în proces prin lichidator judiciar VICTORIA SPRL, cu sediul profesional în Constanţa, bd.
Alexandru Lăpuşneanu nr. 103, bloc LV39, scara A, ap. 3, judeţ Constanţa, INGINERIE ŞI TEHNOLOGIE
INDUSTRIALĂ ELECTRA SRL, înmatriculată în registrul comerţului sub numărul J23/3062/2011, CUI 2628819, cu
sediul social în Gagu, strada Cozia nr. 17, Biroul M5, judeţ Ilfov, C.P. 077077 şi IFCO SA, cu sediul social în
Constanţa, strada Zburătorului nr. 4, judeţ Constanţa, înmatriculată în registrul comerţului sub numărul J13/1480/1991,
CUI 1890942 şi cu sediul procesual ales, pentru comunicarea actelor de procedură, la OVANESIAN ŞI TOXIN SCA
din Constanţa, strada Grozeşti nr. 82, judeţ Constanţa – la cererea societăţii debitoare C.L.I.F. SA, cu sediul social în
Constanţa, strada Zburătorului nr. 4, judeţ Constanţa, înmatriculat în registrul comerţului sub numărul J13/1480/1991,
cu sediul procesual ales, pentru comunicarea actelor de procedură, la CABINET DE AVOCAT ALINA
PÂRVĂNESCU din Constanţa, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 181A, bloc LP3, ap. 28, judeţ Constanţa .
Anulează, ca netimbrate, contestaţiile formulate de către debitorul C.L.I.F. SA la cererile creditorilor INGINERIE ŞI
TEHNOLOGIE INDUSTRIALĂ ELECTRA SRL şi IFCO SA
Respinge, ca rămasă fără obiect, contestaţia debitorului C.L.I.F. SA la cererea creditorului DOG GUARD ESCORT
SRL
Admite cererea societăţii debitoare C.L.I.F. SA, cu sediul social în Constanţa, strada Zburătorului nr. 4, judeţ Constanţa,
înmatriculată în registrul comerţului sub numărul J13/1480/1991, CUI 1869991 .
În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014,
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea C.L.I.F. SA, cu sediul social în Constanţa,
strada Zburătorului nr. 4, judeţ Constanţa, înmatriculată în registrul comerţului sub numărul J13/1480/1991, CUI
1869991 .
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014 ,
Desemnează pe TOMIS IPURL, cu sediul profesional în Constanţa, bd. Ferdinand nr. 79, bloc AR2, parter, judeţ
Constanţa, în calitate de administrator judiciar provizoriu, cu un onorariu fix lunar de 3.900 lei + TVA şi 9 % din
valoarea creanţelor recuperate şi a bunurilor valorificate + TVA.
Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Lege, precum şi orice alte atribuţii stabilite în
sarcina sa de către judecătorul sindic.
În temeiul art. 75 din lege, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare, precum şi măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale .
Deschiderea procedurii suspendă – în condiţiile art. 79 din Lege – orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la
art. 75 alin. 1.
În temeiul art. 99 alin. 1-3 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prevăzută de art. 100 de către administratorul judiciar tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi publicarea, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de
largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
În conformitate cu art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 ,
Debitoarea îşi păstrează dreptul de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra
bunurile din avere şi de a dispune de acestea .
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 26.09.2018 .
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 15.10.2018 .
Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva menţiunilor tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar .
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 8.11.2018 .
Stabileşte data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 20.10.2018, ora 12 la sediul administratorului judiciar şi
dispune convocarea creditorilor.
În baza art. 39 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 :
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont distinct la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile
aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei,
contul va fi deschis de către administratorul judiciar.
Plăţile se vor face din contul deschis pe numele averii debitoarei, pe bază de dispoziţii emise de către administratorul
judiciar.
Toate operaţiunile contabile dispuse asupra acestui cont vor fi evidenţiate în rapoartele întocmite de către
administratorul judiciar şi vor fi justificate, prin depunerea la dosar a documentelor de plată şi a extraselor de cont.
În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea prezentei hotărâri tuturor instanţelor în a căror jurisdicţie se
află sediul debitorului şi băncilor la care debitorul are conturi deschise .
Fixează termen administrativ la 17.10.2018
Cu apel, la Curtea de Apel Constanţa, în 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul
Constanţa .
Pronunţată în şedinţa publică azi, 13.08.2018
Judecător sindic,
Grefier,
Oprea Adrian
Vali Ghiţă
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
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