BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 17052/14.09.2018
Insolvenţă nr.13849/11.07.2018 conform dovezii privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr.193423/11.07.2018.
7. Prin adresa nr.2386/13.07.2018 am depus la Tribunalul Prahova tabelul definitiv al creanţelor actualizat, pe care l-am
comunicat debitoarei şi l-am publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.14070/16.07.2018 conform dovezii
privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr.196217/16.07.2018.
8. Prin adresa nr. 2793/30.08.2018 am solicitat publicarea unui anunţ privind vânzarea la licitaţie publică în bloc a
bunurilor imobile din averea debitoarei (4 bunuri imobile - apartamente) la valoarea de vânzare forțata, anunț apărut în
ziarul Jurnalul National din data de 31.08.2018.
La şedinţa de licitaţie organizata în 07.09.2018 nu s-a prezentat niciun participant conform p.v. nr. 2860/07.09.2018.
Urmatoarele sedinte de licitație vor avea loc la 14.09.2018, 21.09.2018, 28.09.2018 respectiv 05.10.2018.
Cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar conform decont anexat = 4.804,91 lei
Pentru recuperarea creanțelor şi valorificarea bunurilor solicitam acordarea unui nou termen.
VIA Insolv SPRL -Beatrice Costache
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CALENDO CONS SRL, cod unic de înregistrare: 32020979
Tribunalul Timiş
Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 3810/30/2018
Comunicare,
Încheiere civilă nr. 943/10.09.2018
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş
Sediul: Timişoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiş
Cod de identificare fiscală: 14942091
D.G.R.F.P. TIMIŞOARA – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, cu sediul în
Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, judeţul Timiş.
- Debitoare:
SC CALENDO CONS SRL, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Petru Maior nr. 2, ap. 3, judeţul Timiş, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/1830/2013, având CUI 32020979;
- Administrator judiciar provizoriu:
practicianul în insolvenţă GLOBAL PARTNER INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Martin Luther nr.
2, et. 2, judeţul Timiş.
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile nr. 943/10.09.2018, pronunţată în dosarul nr. 3810/30/2018 de Tribunalul
Timiş, Secția a II-a Civilă, privind pe debitoarea SC CALENDO CONS SRL, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Petru
Maior nr. 2, ap. 3, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/1830/2013, având CUI
32020979.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Carmen Teodora Păunescu
*
România
Tribunalul Timiş
Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 3810/30/2018
Încheiere civilă nr. 943
Şedinţa din camera de consiliu din data de 10.09.2018
Instanţa constituită din:
Judecător sindic: Cristina Crăciun
Grefier: Carmen Teodora Păunescu
Pe rol se află soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014,
formulată de debitoarea SC CALENDO CONS SRL, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Petru Maior nr. 2, ap. 3, judeţul
Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/1830/2013, având CUI 32020979.
La apelul nominal se constată lipsa debitoarei.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;
Instanţa apreciază cercetarea judecătorească încheiată şi reţine cauza pentru soluţionare, luându-se act că s-a solicitat
judecarea cauzei şi în lipsă.
Judecătorul sindic,
Deliberând asupra cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei, reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş, la data de 13.08.2018, sub nr. 3810/30/2018, debitoarea SC
CALENDO CONS SRL, a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei, prevăzute de Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa şi numirea ca administrator judiciar provizoriu a
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practicianului în insolvenţă GLOBAL PARTNER INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Martin Luther nr.
2, et. 2, judeţul Timiş.
În motivare, debitoarea a susţinut faptul că, îşi desfăşoară activitatea în sectorul privat, şi anume în sectorul
construcţiilor de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale.
In ultima perioadă, datorită dificultăţilor generale înregistrate în domeniul privat, pe fondul crizei forţei de muncă
necalificate şi calificate, din sectorul construcţiilor, a instabilităţii economice şi politice la nivel de ţară, veniturile
societăţii au scăzut dramatic aducând pierderile de la finalul anului 2016 (pierdere în cuantum de 240.138 lei) la un
nivel deosebit de grav în anul 2017 (pierdere în cuantum de 1,060.614 Lei).
Astfel, dificultăţile financiare datorate şi Încasării anevoioase a creanţelor pe care subscrisa societate ie deţine, au
condus la imposibilitatea achitării la termen a debitelor, având o consecinţa directa asupra Înregistrării de către
societatea noastră de restante la plata fata de creditori.
După cum se poate constata din balanţa de verificare a lunii iunie, societatea înregistra, obligaţii de plata scadente faţă
de furnizori, în valoare totala de 391.095,82 lei, obligaţii de plata scadente fata de salariaţi, în valoare totala de
13.884,00 lei şi obligaţii de plată scadente faţă de asociaţi şi alţi creditori diverşi, în valoare totala de 2.882.774,22 lei.
Obligaţiile înregistrate sunt exigibile, iar societatea nu deţine disponibilităţile băneşti să achite aceste datorii. Pe cale de
consecinţa, societatea se afla în imposibilitatea de a achita sumele devenite exigibile.
Or, în lipsa de venituri şi de disponibilităţi băneşti suficiente în contul bancar şi în casierie, existenţa stării de
insolvenţă, definită potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014, ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, este evidenta.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 65, art. l, art. 67 alin.1 şi ale art. 45 lit. d, din Legea 85/2014, solicitând,
totodată, judecarea cauzei şi în lipsă.
La cerere s-au ataşat înscrisurile prevăzute de art. 67 al. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţa.
Cererea a fost legal timbrată, cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru.
Analizând înscrisurile anexate cererii, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, instanţa reţine următoarele:
În conformitate cu art. 66 şi 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa,
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.
Potrivit art. 66 al. 4 din acelaşi act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor
prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă.
Pentru promovarea unei cereri de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, trebuie să fie întrunite condiţiile
prevăzute de art. 66 din Legea nr. 85/2014.
Conform dispoziţiilor art. 66 al. 1 din lege, 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,
la cerere fiind ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii
insolvenţei.
De asemenea, potrivit al. 4, „debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă va putea să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentului titlu”.
Insolvenţa este definită, prin art. 5 pct. 29 din lege ca fiind „acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”.
Din înscrisurile anexate cererii (în special lista creditorilor şi balanţa de verificare pentru luna anterioară introducerii
cererii) rezultă că debitoarea nu îşi mai poate plăti datoriile, datorită insuficienţei fondurilor băneşti.
În consecinţă, considerând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66 din lege şi văzând dispoziţiile art. 5 pct. 29 şi 72
din Legea nr. 85/2014, va admite cererea şi va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi, ca o consecinţă
a acestui fapt, se vor dispune măsurile prevăzute de lege.
În temeiul art. 45 alin 1 lit. d în referire la art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţa, va desemna, la cererea debitoarei, în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în
insolvenţă GLOBAL PARTNER INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Martin Luther nr. 2, et. 2, judeţul
Timiş.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea SC CALENDO CONS SRL, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Petru Maior nr. 2,
ap. 3, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/1830/2013, având CUI 32020979,
şi, în consecința:
În temeiul art. 71 al. 1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii generale de
insolvenţă împotriva debitoarei SC CALENDO CONS SRL, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Petru Maior nr. 2, ap. 3,
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/1830/2013, având CUI 32020979,.
Potrivit art. 45 al. 1 lit. d) şi art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile O.U.G. nr.
86/2006, desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă GLOBAL PARTNER INSOLVENCY
IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Martin Luther nr. 2, et. 2, judeţul Timiş care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.
58 din lege, stabilind pentru aceasta un onorariu provizoriu de 4.000 lei + T.V.A., a cărui plată se va face din fondurile
speciale aflate în administrarea U.N.P.I.R. Timiş, în temeiul art. 39 al. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă
către U.N.P.I.R. Timiş în acest sens.
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În conformitate cu art. 146 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa,
dispune notificarea de către administratorul judiciar provizoriu a deschiderii procedurii de insolventa a debitoarei SC
CALENDO CONS SRL, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise
conturi.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 la data de 01.10.2018.
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă la data de 25.10.2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la data de 14.11.2018.
Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu să trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
tabelul preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui.
Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce
vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel.
Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei,
precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror
alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul
formulării contestaţiei.
Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor
ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi
administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din
oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă.
Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 04.12.2018.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 22.10.2018.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 19.11.2018, ora 12, la sediul administratorului judiciar şi pune în vedere
administratorului judiciar provizoriu sa convoace în acest sens creditorii debitoarei.
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 15.11.2018, sala 174, complet C1NS/MA, ora 9, pentru când vor
fi citate părţile.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul judiciar.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar
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.
Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.09.2018.
Judecător sindic,
Grefier,
Cristina Crăciun
Carmen Teodora Păunescu
*

*

*

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17052/14.09.2018 conţine 23 pagini.
ISSN 1842-3094
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

23

