
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18162/28.09.2018 
 

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 

 

4 

Județul Arad 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD), cod unic de 
înregistrare: 14593668 

Depunere documente intocmite de administratorul judiciar pentru debitorului SC Centrala Electrică de 
Termoficare Arad SA (C.E.T. Arad) 

Nr. 2486 din data 25.09.2018 
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 1377/108/2018, aflat pe rolul Tribunalului Arad. Judecător sindic: Ana Șerban. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Arad, Str.Vasile Milea, nr. 2-4, jud. Arad, telefon 0257/250114, 0257/228908. 
3.Debitor: SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. Arad) – în insolvenţă, în 
insolvency, en procédure collective sediul în Arad, Calea 6 Vânători, FN, Jud. Arad, având CUI: RO 14593668 și 
J02/336/2002. 
4.Creditor: către toți creditorii SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. Arad) 
5.Administrator judiciar:CITR Filiala Timiș SPRL societate civilă profesională–practician în insolvenţă cu sediul în 
Timișoara, str. Amurgului, nr.1,et.1,înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 
0389/03.06.2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr.2A0389/03.06.2009,având C.I.F.25757880,tel./fax 
0256/200.384,email:timis@citr.ro,reprezentată prin practician în insolvență Silvana Șermer. 
6.Subscrisa CITR Filiala Timiș SPRL, în calitate de administrator judiciar al SC CENTRALA ELECTRICĂ DE 
TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. Arad) – în insolvenţă, în insolvency, en procédure collective, desemnat prin 
Încheierea civilă nr. 149 din data de 27.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1377/108/2018, aflat pe rolul Tribunalului 
Arad. comunică: 

Proces verbal al adunării generale a creditorilor SC CET Arad SA 
Încheiat în data de 25.09.2018, ora 12:00, la sediul debitoarei din Arad, Calea 6 Vânători, FN, jud. Arad, cu prilejul 
şedinţei Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC CET Arad SA, stabilită de către judecătorul sindic Încheierea 
civilă nr. 149 pronunţată în data de 27.06.2018, în dosarul nr. 1377/108/2018, aflat pe rolul Tribunalului Arad și 
convocată de către administratorul judiciar prin Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13375/04.07.2018, cu 
următoarea ordine de zi: 
Ordinea de zi anunţată este:  
1. Prezentarea demersurilor efectuate de administratorul judiciar de la declanşarea procedurii insolvenței;  
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii; 
3. Prezentarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia; 
4. Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 
5. Confirmarea administratorului judiciar, CITR Filiala Timiș SPRL; 
6. Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar; 
La apelul nominal se constată că la data şi ora stabilită prin convocator se prezintă următorii creditori înscriși în tabelul 
preliminar al creanțelor: 
1. SC C-Gaz & Energy Distribuţie SRL prin împuternicit dl. Peter Braun conform procura autentică nr. 
546/24.09.2018; 
2. SNTFM CFR Marfă"SA prin c.j. d-na Stanciu Marilena; 
3. Dl. Doru Lebădă în calitate de reprezentant salariaţi; 
4. CEC Bank SA - Sucursala Arad prin împuternicit d-na Pustea Maria Georgeta conform împuternicire nr. 
AR/B/15950/25.09.2018; 
5. SC Piroş Security Force SRL prin reprezentant legal dl. Goro Claudiu 
De asemenea, s-au înregistrat voturi scrise din partea următorilor creditori:  
1. ANAF prin DGRFP –Timişoara înregistrat la sediul administratorului judiciar cu nr. 2420/25.09.2018 
2. SC E ON Energie România SA înregistrat la sediul administratorului judiciar cu nr. 2423/25.09.2018 
Se constată întrunirea cvorumului legal, respectiv minimum 30% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot asupra 
averii debitorului, conform art. 49, alin.1 din Legea nr. 85/2014. Astfel, se constată cvorumul de prezenta 96,42% din 
total creante inscrise în tabelul preliminar cu drept de de vot după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Creditor Creanţă cu drept de vot % Total masa 
credala 

% 
Prezenţă 

1 ANAF prin DGRFP –Timişoara 633.994,00 0,4650% 0,4822% 
2 SC C-Gaz & Energy Distribuţie SRL 23.244.000,16 17,0469% 17,6798% 
3 CEC Bank SA 17.549.532,00 12,8706% 13,3485% 
4 SNTFM CFR Marfă”SA 59.104.562,78 43,3466% 44,9559% 
5 SC E ON Energie România SA 30.135.675,49 22,1012% 22,9217% 
6 SC Piroş Security Force SRL 510.668,21 0,3745% 0,3884% 
7 Salariaţii 293.854,00 0,2155% 0,2235% 
 Total general creanţe 136.353.319,74 96,4203%  
 Creanţe prezente  131.472.286,64  100% 

Prezenta Adunare a Creditorilor este prezidată de către administratorul judiciar, reprezentantul CITR Filiala Timiș 
SPRL, în conformitate cu dispoziţiile art. 47, alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Secretariatul şedinţei este asigurat de către 
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administratorul judiciar. 
Nefiind obiecţiuni cu privire la legalitatea convocării şi ordinea de zi, se declară deschisă şedinţa Adunării Creditorilor 
SC CET Arad SA şi se trece la prezentarea ordinii de zi a şedinţei: 
1. Prezentarea demersurilor efectuate de administratorul judiciar de la declanşarea procedurii insolvenței; 
Cu privire la demersurile întreprinse de către administratorul judiciar de la data deschiderii procedurii, acestea sunt 
prezentate în cadrul rapoartelor de activitate (cu nr. 2144/26.07.2018 publicat în BPI 14620/27.07.2018 și raportul cu 
nr. 2255/24.08.2018 publicat în BPI nr. 15895/ 27.08.2018) depuse de administratorul judiciar la dosarul nr. 
1377/108/2018. 
Creditorul ANAF prin DGRFP –Timişoara, prin poziția scrisă, arată că a luat act de demersurile efectuate de către 
administratorul judiciar. 
Creditorul SC E ON Energie România SA, prin poziția scrisă, arată că a luat act şi nu este cazul să se voteze asupra 
acestui punct de pe ordinea de zi. 
Toţi creditorii prezenţi arată că au luat act de demersurile efectuate. 
La acest punct de pe ordinea de zi este vorba doar despre o situaţie informativă şi prin urmare nu necesită vot.  
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii; 
Cu privire la demersurile întreprinse de către administratorul judiciar de la data deschiderii procedurii în vederea 
stabilirii situaţiei activului societăţii debitoare, subscrisa am întocmit notificarea cu nr. 1394/28.06.2018 prin care am 
solicitat documentele necesare efectuării inventarului de la reprezentanții societății debitoare. Față de faptul că 
procedura insolvenței a fost deschisă la data de 27.06.2018, în conformitate cu dispozițiile art. 101 din Legea nr. 
85/2014, inventarierea patrimoniului debitoarei ar fi trebuit finalizată până la data de 27.08.2018. Dat fiind faptul că nu 
am intrat în posesia tuturor documentelor contabile ale debitoarei pentru efectuarea inventarierii patrimoniului societății 
în timp util, dar şi motivat de volumul mare de active, am apreciat că termenul de 60 de zile pentru efectuarea 
inventarului nu va fi suficient, fapt pentru care în baza art. 101 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 am solicitat judecătorului 
sindic prin Raportul de activitate cu nr. 2144/26.07.2018 prelungirea termenului pentru efectuarea inventarierii cu 30 de 
zile, respectiv pana în 27.09.2018. Ulterior, prin decizia de inventariere nr. 2208 din 10.08.2018 s-a dispus demararea 
inventarului averii debitorului în perioada 16.08.2018 - 07.09.2018. Raportat la faptul că în averea debitoarei se 
regăsesc un număr mare de active, procedura de inventariere nu a putut fi finalizată în termenul initial stabilit, astfel ca 
s-a dispus prelungirea perioadei de inventariere pana la data de 27.09.2018.În ceea ce privește masa pasivă a societății 
debitoare, menționăm că la dosarul de insolvenţă un număr de 35 declaraţii de creanţă, iar administratorul judiciar a 
procedat la verificarea acestora în condiţiile art. 105 şi următoarele din Legea 85/2014. În urma verificărilor efectuate 
de administratorul judiciar a rezultat un pasiv solicitat în cuantum de 136.765.360,45 lei şi acceptat în cuantum de 
136.653.319,74 lei din care o creanţă admisă sub condiţie suspensivă în cuantum de 300.000 lei și creanțe cu drept de 
vot în cuantum de 136.353.319,74 lei. Tabelul preliminar al creanţelor a fost depus la dosarul cauzei şi publicat în BPI 
nr. 17558/21.09.2018. 
Creditorul SC E ON Energie România SA, prin poziția scrisă, arată că a luat act şi nu este cazul să se voteze asupra 
acestui punct de pe ordinea de zi. 
Creditorii prezenţi arată că au luat act de activul şi pasivul societăţii. 
La acest punct de pe ordinea de zi este vorba doar despre o situaţie informativă şi prin urmare nu necesită vot. 
3. Prezentarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia; 
Raportul prevăzut la art. 97 din Legea 85/2014, privind cauzele şi împrejurările care au determinat starea de insolvenţă 
a debitoarei a fost întocmit şi depus la dosarul cauzei. Totodată acesta a fost publicat şi în BPI nr. 17586/21.09.2018.  
Creditorul SC E ON Energie România SA, prin poziția scrisă, arată că a luat act şi nu este cazul să se voteze asupra 
acestui punct de pe ordinea de zi. 
Creditorii prezenţi arată că au luat act de raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au detrminat starea de 
insolvenţă a debitorei.. 
La acest punct de pe ordinea de zi este vorba doar despre o situaţie informativă şi prin urmare nu necesită vot. 
4. Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 
În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, creditorii înscrişi în tabelul de creanţe vor putea 
alege un comitet al creditorilor care să îndeplinească atribuţiile prevăzute de art. 51 din Legea nr. 85/2014 şi vor putea 
desemna un preşedinte al acestui comitet, în temeiul art. 50 alin. (3) din Legea nr. 85/2006.În conformitate cu 
prevederile art. 50 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, creditorii înscrişi în tabelul de creanţe vor putea alege un comitet al 
creditorilor format din 3 sau 5 membri, dintre primii 20 cu drept de vot, dintre cei deținând creanțe ce beneficiază de 
cauză de preferință, bugetare şi chirografare, cele mai mari în ordinea valorii și care se oferă voluntar, selecția fiind 
efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanțelor 
prezente. Comitetul creditorilor va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 51 din Legea nr. 85/2014.  
Creditorul ANAF prin DGRFP –Timişoara, prin poziția scrisă, solicită a face parte din Comitetul creditorilor format din 
5 membri, iar creditoarea care deţine cea mai mare creanţă, să fie numită Preşedinte al Comitetului Creditorilor. 
Creditorul SC E ON Energie România SA, prin poziția scrisă, arată că propune desemnarea unui Comitet format din 5 
membri, respectiv: CEC Bank SA Sucursala Arad, Municipiul Arad-Directia Venituri, SNTFM “CFR Marfă” SA, SC 
C-Gaz & Energy Ditribuţie SRL şi E.ON Energie România SA. Aşadar, creditoarea îşi manifestă intenţia de a face parte 
din Comitetul Creditorilor.  
Toţi creditorii prezenţi arată că vor să facă parte din Comitetul creditorilor şi toţi sunt de acord cu desemnarea unui 
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Comitet al Creditorilor format din 5 membri. 
CEC Bank SA propune următoarea componenţă: SNTFM CFR Marfă”SA - preşedinţe, CEC Bank SA, E.ON Energie 
România SA, ANAF prin DGRFP –Timişoara, C-Gaz & Energy Distribuţie SRL – membri. 
Ceilalţi creditori prezenţi, respectiv SNTFM CFR Marfă”SA, C-Gaz & Energy Distribuţie SRL, Piroş Security Force 
SRL şi salariaţii prin reprezentant achiesează la votul CEC Bank SA. 
În consecință, adunarea generală a creditorilor, cu un procent de 76,5961% din creanțele prezente și raportat la 
dispozițiile art. 50 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege 
un comitet format din 3 sau 5 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând creanţe ce 
beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare şi creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii şi care se 
oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot 
din valoarea creanţelor prezente: se aprobă constituirea Comitetului Creditorilor format din 5 membri cu următoarea 
componență: SNTFM CFR Marfă”SA - preşedinţe, CEC Bank SA, E.ON Energie România SA, ANAF prin DGRFP –
Timişoara, C-Gaz & Energy Distribuţie SRL – membri. 
5. Confirmarea administratorului judiciar, CITR Filiala Timiș SPRL; 
Prin sentinţa de deschidere a procedurii a fost desemnată în calitate de administrator judiciar provizoriu CITR Filiala 
Timiș SPRL.  
Prin oferta financiară atașată la informarea trimisa cu privire la ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Creditorilor 
s-a solicitat confirmarea administrator judiciar CITR Filiala Timiş SPRL. 
Creditorul ANAF prin DGRFP –Timişoara, prin poziția scrisă, solicită prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea 
de zi până când se va face o selecţie de administratori judiciari potrivit Ordinului nr. 2442/18.08.2016 privind 
procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă. 
Creditorul SC E ON Energie România SA, prin poziția scrisă, arată că este de acord cu numirea CITR Filiala Timiş 
SPRL în calitate de adminsitrator judiciar. 
Creditorii CEC Bank SA şi Salariaţii, prin poziția scrisă, arată că este de acord cu confirmarea CITR Filiala Timiş 
SPRL în calitate de adminsitrator judiciar. 
Creditorii SC C-Gaz & Energy Distribuţie SRL şi SC Piroş Security Force SRL solicită prorogarea luării unei decizii cu 
referire la acest punct de pe ordinea de zi a şedinţei. 
Creditorul SNTFM CFR Marfă”SA arată că votul său este în sensul desemnării în calitate de administrator judiciar al 
debitoarei CET Arad SA a practicianului în insolvenţă ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL conform ofertei nr. 
9181/19.09.2018 înregistrată la SNTFM CFR Marfă”SA sub nr. 4161/24.09.2018. 
Astfel, raportat la voturile exprimate, nu există o majoritatea prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. 2) din Legea nr. 
85/2014 pentru confirmarea/desemnarea administratorului judiciar, acest punct de pe ordinea de zi urmând a face 
obiectul unei alte Adunări a Creditorilor în cadrul căreia voturile exprimate în prezenta adunare rămân valabile.  
6.Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar  
Cu privire la oferta financiară, administratorul judiciar prezintă creditorilor oferta sa financiară pentru gestionarea 
procedurii insolvenței societății debitoare și solicită creditorilor aprobarea acesteia.  
Oferta financiară are următoarea componenţă: 
� 4.000 eur + TVA/ lună pentru primele 6 luni de data deschiderii procedurii; 
� 2.500 eur + TVA/ lună începând cu luna a 7-a, până la confirmarea planului de reroganizare; 
� Odata cu stabilirea strategiei privind planul de reorganizare, retributia fixă şi procentuala urmează a fi renegociată 
împreună cu creditorii avandu-se în vedere aportul CITR şi rezultatul urmarit de catre creditori.  
Pozitia creditorilor este următoarea: 
Creditorul ANAF prin DGRFP –Timişoara, prin poziția scrisă, solicită prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea 
de zi până când se va face o selecţie de administratori judiciari potrivit Ordinului nr. 2442/18.08.2016 privind 
procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă. 
Creditorul SC E ON Energie România SA, prin poziția scrisă, arată că nu este integral de acord cu oferta financiară 
supusă la vot şi propune ca onorariul administratorului judiciar să fie următorul: 4.000 eur + TVA/ lună pentru primele 
6 luni de la data deschiderii procedurii şi 1.000 eur + TVA/ lună începând cu luna a 7-a, până la confirmarea planului de 
reroganizare. 
Creditorii CEC Bank SA şi Salariaţii, prin poziția scrisă, arată că este de acord cu oferta financiară propusă de CITR 
Filiala Timiş SPRL. 
Creditorii SC C-Gaz & Energy Distribuţie SRL şi SC Piroş Security Force SRL solicită prorogarea luării unei decizii cu 
referire la acest punct de pe ordinea de zi a şedinţei. 
Creditorul SNTFM CFR Marfă”SA arată că votul său este în sensul desemnării în calitate de administrator judiciar al 
debitoarei CET Arad SA a practicianului în insolvenţă ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL cu un onorariu 
stabilit conform ofertei nr. 9181/19.09.2018 înregistrată la SNTFM CFR Marfă”SA sub nr. 4161/24.09.2018. 
Astfel, raportat la voturile exprimate şi la decizia de la punctul anterior, acest punct nu mai este pus în discuţia 
creditorilor. 
Nemaifiind alte probleme de discutat s-a încheiat prezentul proces verbal care conţine 7 pagini. 

CITR Filiala Timis SPRL 
 Asociat coordonator Silvana Şermer 

 




