BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15818/24.08.2018
Județul Bacău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CEREXIM COM INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 13843162
România Tribunalul Bacău
Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 2377/103/2016/a4
Încheiere
Şedinţa din camera de consiliu de la 07 Februarie 2018
Completul compus din:
Preşedinte Maria Oborocianu
Grefier Carmen Pintilie
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe contestator Axinte Cristian, creditor Direcţia Taxe şi Impozite A
Municipiului Piatra Neamţ, creditor AJFP Bacău, creditor Municipiul Bacău, creditor Procredit Bank SA, creditor SC
Petrol Partener SRL Bacău, creditor E.On Energie România SA, creditor AJFP Bacău, creditor Direcţia Taxe ŞI
Impozite A Municipiului Piatra Neamţ, creditor Procredit Bank SA şi pe debitor SC Cerexim Com Internaţional SRL
prin L.J. CII Spiridon Daniela, debitor SC Cerexim Com Internaţional SRL, având ca obiect contestaţie împotriva
hotărârii comitetului/adunarii creditorilor camera de consiliu.
Înregistrarea şedinţei a fost realizată cu mijloace tehnice audio, conform disp. art. 231 alin. 4 C.P.C.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru contestator av. Adiaconiţei Silviu în substituire pentru
apărătorul ales Adiaconiţei Felicia şi l.j. al intimatei debitoare prin c.j. Spiridon Daniela.
Procedura este legal îndeplinită.
S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului,
menţiunile privitoare la îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual.
Apărătorul contestatorului depune la dosarul cauzei precizare la contestaţie.
Instanţa, având în vedere că la data adunării creditorilor, administratorul statutar Axinte Cristian nu avea calitatea de
creditor, acesta urmând a fi soluţionată în cadrul dosarului de faliment nr. 2377/103/2016/a3, pune în discuţia părţilor
necesitatea suspendării cauzei pendinte în temeiul disp. art. 413 al.1 pct 1 Cod procedură civilă ,suspendă judecata
cauzei până la soluţionarea dosarului nr. 2377/110/2016/a3.
Părţile prezente având pe rând cuvântul arată că sunt de acord cu suspendarea cauzei deduse judecăţii, până la
soluţionarea dosarului nr. 2377/110/2016/a3.
S-au declarat dezbaterile închise, instanţa rămâne în pronunţare cu pricire la suspendarea cauzei.
Instanţa,
Având în vedere că soluţionarea acestui dosar atârnă de soluţionare cauzei ce face obiectul dosarului nr.
2377/110/2016/a3, instanţa va dispune suspendarea judecăţii prezentei cauze.
Pentru aceste motive, în numele legii dispune
În baza art. 413 al.1 pct 1 Cod procedură civilă suspendă judecata cauzei până la soluţionarea dosarului nr.
2377/110/2016/a3.
Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării, recurs care se depune la Tribunalul Bacău – Secţia a II –a civilă şi de
contencios administrativ şi fiscal sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 7.02.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Maria Oborocianu
Carmen Pintilie
2. Societatea ELECTROTEHNO SRL, cod unic de înregistrare: 13210349
Tribunalul Bacău
Secţia II Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Ştefan cel Mare, nr. 4
Dosar nr. 2207/110/2018
Comunicare/publicare în BPI
Sentinţa civilă/hotărâre intermediară nr. 492/2018
emisă la: ziua 21 luna 08 anul 2018
Către, listă anexă
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 492 din data de 21.08.2018, pronunţată în dosarul nr. 2207/110/2018 de
Tribunalul Bacău, Secţia II Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitorul Electrotehno SRL, cu
sediul în Bacău, Calea Republicii nr. 166, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului/registrul societăţilor
agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre, J04/391/2000, Cod de identificare fiscală 13210349.
Listă anexă comunicare:
Debitor
1. Nr Electrotehno SRL - Bacău, Calea Republicii, nr. 166, Judeţ Bacău
2. Nr Electrotehno SRL, prin administrator judiciar Lichidator Instant Expert SPRL – Bacău, str. Trandafirilor nr.
1/D/1-2.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Vasiluţă Roxana
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*
România
Tribunalul Bacău
Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 2207/110/2018
Încheiere nr. 492/2018
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 21 August 2018
Instanţa constituită din:
Preşedinte: Maria Oborocianu
Grefier: Lucia Roxana Vasiluţă
Pe rol fiind cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoarea Electrotehno SRL, cu sediul în mun.
Bacău, Calea Republicii, nr. 166, jud. Bacău, J04/391/2000, CUI 13210349. La apelul nominal părţile au lipsit.
Procedura a fost legal îndeplinită, fără citarea părţilor. S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă,
după care,
Instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, constată încheiată cercetarea judecătorească şi reţine
spre soluţionare cererea formulată.
Instanţa,
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 13.08.2018 sub nr. 2207/110/2018 debitoarea Electrotehno
SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei, arătând că solicită reorganizarea societăţii. În motivarea
cererii, arată că se află în stare de insolvenţă prezumată, întrucât fondurile sale băneşti disponibile sunt insuficiente
pentru plata datoriilor exigibile către bănci, salariaţi, bugetul de stat şi furnizori, în sumă de peste 5.439.252,25 lei,
exigibile de mai mult de 60 de zile. Solicită desemnarea ca administrator judiciar a practicianului Lichidator Instant
Expert SPRL. În drept, au fost invocate prevederile Legii 85/2014. Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 de lei.
În susţinere au fost depuse la dosarul cauzei înscrisuri. Analizând înscrisurile depuse în susţinerea cererii, judecătorul
sindic reţine următoarele:
Conform art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o
cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.
Cererea sa trebuie să fie însoţită de actele prevăzute de art. 67 din Legea 85/2014.
Judecătorul sindic constată că, potrivit înscrisurilor contabile ale debitoarei aceasta are creanţe neonorate certe, lichide,
exigibile scadente de peste 60 zile ce depăşesc valoarea prag de 40.000 de lei, rezultând că starea de insolvenţă este
vădită, în sensul art. 5 pct. 29 lit. b din Legea 85/2014 întrucât nu poate achita din fondurile băneşti disponibile datoriile
faţă de creditori.
Judecătorul sindic constată că debitoarea a depus la dosarul cauzei toate înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea
85/2014, făcând dovada întrunirii condiţiilor prevăzute de lege, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 67 alin. 1 lit. g din
Legea nr.85/2014 a depus cerere prin care a solicitat să fie supusă procedurii generale de insolvenţă pe bază de plan de
reorganizare.
În consecinţă, reţinând şi că petenta se încadrează în categoriile prevăzute de art. 38 al. 1 din Legea 85/2014, fiind
îndeplinite şi cerinţele art. 67 – 69 din Legea 85/2014, instanţa va admite cererea debitoarei şi în temeiul art. 71 alin. 1
prima teză din aceeaşi lege, va dispune deschiderea procedura generale a insolvenţei pe o durată maximă a perioadei de
observaţie de 12 luni, calculate de la data deschiderii procedurii, conform art. 112 alin. 3 din aceeaşi lege.
În ceea ce priveşte desemnarea administratorul judiciar, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d din
Legea nr.85/2014 şi va desemna administrator judiciar provizoriu practicianul propus de debitoare prin cererea de
deschidere.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea debitoarei ELECTROTEHNO SRL, cu sediul în mun. Bacău, Calea Republicii, nr. 166, jud. Bacău,
J04/391/2000, CUI 13210349.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea 85/2014, deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei
Electrotehno SRL, cu sediul în mun. Bacău, Calea Republicii, nr. 166, jud. Bacău, J04/391/2000, CUI 13210349 pe o
durata maximă a perioadei de observaţie de 12 luni, calculate de la data deschiderii procedurii, conform art. 112 alin. 3
din aceeaşi lege. Păstrează dreptul de administrare al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar desemnat.
Ia act de intenţia de reorganizare a debitoarei în baza unui plan de reorganizare. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d coroborat
cu art. 57 alin. 1 şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează provizoriu administrator judiciar al debitoarei pe
LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în Bacău, str. Trandafirilor, 1/D/1-2, jud. Bacău, care va avea
atribuţii de supraveghere a activităţii debitoarei şi atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea 85/2014. Stabileşte
provizoriu un onorariu de 3000 lei pe toată durata procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art.
252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la O.R.C. Bacău a
reprezentanţilor săi permanenţi. În temeiul art. 71 alin 2 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorul judiciar
obligaţia de a notifica: creditorii, debitoarea, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, conf. art.
100 alin. 1 Legea 85/2014. Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte
de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Notificarea va cuprinde
informaţiile prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2014, respectiv următoarele termene-limită:
· termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi 05 octombrie 2018;
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· cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă;
· termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care va fi 26
octombrie 2018
· termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care va fi 20 noiembrie 2018;
· locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc cel târziu la data de 1 noiembrie 2018.
În baza art. 99 alin. 3 din Legea 85/2014 notificarea se va realiza potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi se
va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI.
Conform art. 92 alin. 1 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să supună judecătorului
sindic în maxim 20 de zile de la desemnare un raport prin care va propune fie intrarea în procedura simplificată, fie
continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale.
Conform art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să supună judecătorului
– sindic în maxim 40 de zile de la desemnare, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia
insolvenţei debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. O copie de pe raport va fi depusă la grefa
tribunalului şi la registrul comerţului şi va fi comunicată debitoarei.
În baza art. 53 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar desemnat să convoace adunarea generală a
acţionarilor/asociaţiilor/membrilor debitoarei pentru a-şi desemna un administrator special în termen de maxim 10 zile
de la notificarea prezentei hotărâri. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidatorul
judiciar, după caz. Atrage atenţia debitoarei asupra faptului că, dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor/membrilor,
convocată potrivit alin. (1), nu desemnează un administrator special, debitoarei i se va ridica dreptul de administrare,
dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitoarea, respectiv asociaţii/acţionarii/membrii sunt decăzuţi din drepturile
recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special.
Prima adunare a creditorilor va fi ţinută în termenul prevăzut de art. 100 alin.1 lit. e din Legea 85/2014, cu următoarea
ordine de zi:
- prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 92 şi 97 din lege cu propunerea de
continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment;
- în cazul în care în raportul administratorului întocmit conform art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 se face propunerea de
intrare în faliment în procedură generală va supune votului adunării creditorilor această propune în condiţiile art. 97
alin. 4 şi 5 şi art. 98 din Legea 85/2014
- alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art. 50 din lege;
- desemnarea unui administrator judiciar sau confirmarea administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar desemnat
provizoriu de către judecătorul sindic în condiţiile art. 57 alin. 2 din Legea 85/2014, stabilirea onorariului acestuia. În
cazul în care onorariul se va achita din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4), acesta va fi stabilit pe baza
criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
- probleme diverse.
Conform art. 101 din Legea 85/2014 administratorul judiciar va efectua, în termen de 60 de zile de la data deschiderii
procedurii, procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe baza informaţiilor primite de la debitor în
condiţiile art. 67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii,
o copie a actului de inventar urmând a fi depusă la dosarul cauzei.
Dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, administratorul
judiciar va trimite instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a
procedurii, spre a se face menţiune.
În baza art. 75 din Legea 85/2014 de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare,
extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea
drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a
creanţelor. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară,
cât şi executările silite suspendate încetează.
Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1) al art. 75 din Legea 85/2014:
•
căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea deschiderii
procedurii şi nici acţiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului;
•
acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi.
•
acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după
data deschiderii procedurii.
În baza art. 76 din Legea 85/2014 în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea 85/2014, dispune ca administratorul
judiciar să comunice prezenta hotărâre către instanţele judecătoreşti de pe raza Tribunalului Bacău şi tuturor băncilor
unde debitorul are deschise conturi.
În baza art. 83 din Legea 85/2014 după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere, toate actele şi corespondenţa
emise de debitor şi administrator judiciar vor cuprinde în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limba română,
engleză şi franceză menţiunea în insolventa”, în insolvency” en procedure collective”.
Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt
obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere
a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea
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În baza art. 59 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să depună lunar un raport cuprinzând descrierea
modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor
cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării
inventarierii. În raport se va menţiona şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de
calcul al acestuia.
Raportul prevăzut de art. 59 din Legea 85/2014 se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în BPI.
Pune în vedere administratorului judiciar ca, înainte de a fi depuse la instanţă, toate actele de procedură pe care le va
întocmi să fie publicate în BPI.
Pune în vedere administratorului judiciar să ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, în conform.
cu Legea 16/1996, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrare şi inventariere pe durata procedurii reorganizării şi
lichidării judiciare, iar ulterior, de selecţionare şi întocmirea unui proces verbal prevăzut de art. 11 din lege, predarea
documentelor conform art. 18 din legea 16/1996 cu notificarea Arhivelor Naţionale sau serviciilor judeţene ale
Arhivelor Naţionale, conform art. 18 alin. 5 din legea 16/1996.
În temeiul art. 39 din Legea 85/2014, în termen de 2 zile de la notificarea prezentei hotărâri, dispune deschiderea de
către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în caz de
neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi vor fi păstrate
într-un cont special de depozit bancar
În baza art. 71 din Legea 85/2014 minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată de
către grefierul de şedinţă, administratorului judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic.
În conformitate cu dispoziţiile art. 104 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi cu
dispoziţiile hotărârii nr. 7 din 05.06.2018 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Bacău, înaintează prezenta cauză în
vederea repartizării ciclice către preşedintele secţiei (data efectuării repartizării ciclice fiind 31.08.2018), urmând a se
fixa de completul stabilit în urma repartizării ciclice termen pentru analiza stadiului procedurii.
Executorie.
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI, cererea de apel urmând a fi depusă la
Tribunalul Bacău – Secţia a II –a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal sub sancţiunea nulităţii.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.08.2018.
Preşedinte,
Grefier
Maria Oborocianu
Lucia Roxana Vasiluţă
Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea REDOMIAN SRL, cod unic de înregistrare: 33305699
Notificare tabel definitiv SC Redomian SRL
Nr. 3046/23.04.2018
1.Date privind dosarul: Număr dosar 1261/111/2018 Tribunal Bihor, Secţia Comercială
2.Arhiva/registratura instanţei:Parcul Traian, nr. 10, Oradea, jud. Bihor, Programul arhivei/registraturii instanţei 9-12.
3.1.Debitor: Redomian SRL, Cod de identificare fiscală 33305699, cu sediul social în sat Seghişte, comuna Lunca
nr.135, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/968/2014.
4.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolventa Mioara Varadi, cod de identificare fiscală 26332364, sediul
profesional Oradea, str. R. Ciorogariu, nr.9, ap.6, jud. Bihor, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă
RFO I -2606, Tel. 0770-135246, e-mail mbn_insolventa@yahoo.com.
5.Subscrisa: Cabinet individual de insolventa Mioara Varadi în calitate de administrator judiciar al debitorului
Redomian SRL, conform încheierii nr. 194/F/2018 din data de 10.05.2018 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia
Comercială, în dosarul 1261/111/2018, notifică:
Tabel definitiv creanţe
Creanţe salariale
Nr.
Creditor
Adresa
Creanţa depusă
Creanţa
% din
% din
Menţiuni
crt.
admisă
grupa
total
1 Popa Vasile Mihai
11.355,00 lei
11.355,00 lei
100%
6,94 % Admisă integral
Ana Elena
Bologa Maria
Buz Gheorghe
Igna Lucreția
Negrita Alexandra
Popa Monica
Micle Doru
Bate Elena
Negrita Adina
Ignat Dorina
Popa Valer
Igna Anamaria
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

7

