BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 16746/11.09.2018
APELANT
1. NR TUDOR CORNELIA -domiciliu ales - sector 3, Bucureşti, STR. TRAIAN, nr. 2, bl. F1, sc. 3, et. 6, ap. 18
INTIMAT - DEBITOARE
2. NR SC BUCHAREST ARENA SA - Bucureşti, prin administrator judiciar provizoriu pe EURO INSOL SPRL cu
sediul în sector 5, str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 3
3. NR SC BUCHAREST ARENA SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL - sector 5, Bucureşti, str. Lanţului, nr. 1
Sunt chemaţi la această instanţă, sala: E77-I.N. FINŢESCU, Secţia a VI-a Civilă – Completul 19 A, în ziua de 07, luna
11, anul 2018, ora 9,00 în proces cu intimata-debitoare SC BUCHAREST ARENA SA cu sediul în sector 5, Bucureşti,
str. Lanţului, nr. 1, CUI RO 19026338, nr. de ordine în R.C: J23/1865/2006, prin lichidator judiciar EUROINSOL
SPRL, pentru faliment contestaţie–Leg.85/2014.
Parafa şefului instanţei,
Semnătura grefierului,
G.Mihalache
Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ELECTRO DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 16823860
România, Tribunalul Maramureş
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Baia Mare, Bd. Republicii nr.2A
Dosar nr. 1835/100/2018
Comunicare
sentinţă civilă nr. 1323
emisă la: 1323 ziua 05 luna 09, anul 2018
Către,
- Cabinet Individual de Insolvenţă Renata Moldovan cu sediul social în Baia Mare, str. G. Coşbuc nr.32/19, jud.
Maramureş
- SC ELECTRO DISTRIBUTION SRL, cu sediul social în Baia Mare, str. Ferăstrăului, nr.28-30, judeţul Maramureş, şi
cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Arad, str. Mihai Eminescu nr.37, ap.2, judeţul Arad
Se comunică, sentinţa civilă nr.1323 din data de 05.09.2018, pronunţată în dosarul nr.1835/100/2018 Tribunalul
Maramureş, Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitorul SC ELECTRO
DISTRIBUTION SRL, cu sediul social în Baia Mare, str. Ferăstrăului, nr.28-30, judeţul Maramureş, înregistrată la
Oficiul Registrul Comerţului Maramureş de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr. J24/1536/2004, CUI 16823860 şi cu
sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Arad, str. Mihai Eminescu nr.37, ap.2, judeţul Arad.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Anca Herţeg
*
România, Tribunalul Maramureş
Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr.1835/100/2018
Încheierea civilă nr. 1323
Şedinţa camerei de consiliu din 05.09.2018
Instanţa constituită din:
Preşedinte: Simona Oltean – judecător sindic
Grefier: Anca Herţeg
Pe rol fiind cererea formulată de debitoarea SC ELECTRO DISTRIBUTION SRL, cu sediul social în Baia Mare, str.
Ferăstrăului, nr.28-30, judeţul Maramureş, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Maramureş de pe lângă
Tribunalul Maramureş sub nr. J24/1536/2004, CUI 16823860 şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură
în Arad, str. Mihai Eminescu nr.37, ap.2, judeţul Arad, pentru deschiderea procedurii simplificate de faliment.
S-a dispus soluţionarea cauzei fără citarea părţilor. S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care:
Judecătorul - sindic procedând la verificarea competenţei potrivit art. 131 Cod procedură civilă, constată că întemeiat pe
dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, este competent
general, material şi teritorial în a soluţiona prezenta cauză. Având în vedere înscrisurile depuse în probaţiune, actele de
la dosar constată cauza lămurită, închide cercetarea judecătorească în baza art. 394 din acelaşi cod şi reţine cauza în
pronunţare.
Judecătorul – sindic,
Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş la 04.09.2018, sub nr. de mai sus, debitoarea SC Electro
Distribution SRL a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă şi desemnarea în calitate de lichidator
judiciar a societăţi profesionale Cabinet Individual de Insolvenţă Renata Moldovan.
Pe scurt, în motivarea cererii debitoarea a susţinut că este în patrimoniul societăţii există o lipsă de lichidităţi care
afectează activitatea, în sensul că din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, se află în imposibilitatea de a
plăti datoriile exigibile către creditorii bugetari şi chirografari.
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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Se menţionează că la data formulării cererii, valoarea datoriilor este de 34.792.484,34 lei. De altfel, societatea deţine în
proprietate imobil de natură teren pe care există edificat un depozit cu clădire bitouri, grevat de sarcină de natură
ipotecă reală imobiliară în favoarea Piraues Bank, respectiv imobilizări necorporale de natură software.
Consideră că reorganizarea societăţii nu mai este posibilă în contextul actual, singura soluţie fiind deschiderea
procedurii simplificate de faliment în conformitate cu dispoziţiile art.38 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2014.
În drept a invocat prevederile art. 66, art.71, art.63 alin.1, art.67 din Legea nr.85/2014şi următoarele din Legea nr.
85/2014.
În probaţiune s-au depus actele prevăzute de art. 67 din legea menţionată mai sus, respectiv bilanţul contabil, contul de
profit şi pierdere şi balanţa de verificare contabilă, lista bunurilor, lista conturilor la bănci, lista creditorilor şi adresele
acestora, fişa sintetică totală, lista transferurilor patrimoniale efectuate în cele 6 luni anterioare formulării cererii,
declaraţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 lit. g, i, j şi l, dovada codului unic de înregistrare, dovada notificării organului
fiscal competent şi certificatul constatator.
Analizând cererea prin prisma motivelor pe care se întemeiază şi în conformitate cu dispoziţiile art. 66 şi 67 din Legea
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă instanţa constată următoarele :
Potrivit dispoziţiilor 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. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la
intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei. În înţelesul prezentei legi conform art. 5 pct. 29 din lege „insolvenţa este
acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata
datoriilor certe, lichide şi exigibile.” Existenţa, cuantumul şi caracterul exigibil al creanţelor sunt confirmate prin
documentele contabile anexate cererii, respectiv bilanţ şi balanţă de verificare, lista conturilor, creditorilor şi
activităţilor curente.
Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile art. 67 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, va admite cererea debitorului şi, în temeiul art. 71 alin.1 din aceeaşi lege, instanţa constată că debitorul se
află în stare de insolvenţă şi va dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva sa.
În conformitate cu art. 100, lichidatorul va proceda la notificarea deschiderii procedurii şi a termenelor stabilite prin încheiere
creditorilor, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, debitorului şi publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă. De asemenea, va dispune sigilarea bunurilor ce constituie proprietatea debitorului şi îndeplinirea
operaţiunilor de lichidare, respectiv deschiderea unui cont bancar al debitorului, din care vor fi suportate cheltuielile cu
procedura, conform dispozitivului. În temeiul dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 85/2014 judecătorul – sindic urmează a
desemna lichidator judiciar provizoriu, pe practicianul în insolvenţă solicitat de către debitoare.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea SC ELECTRO DISTRIBUTION SRL şi, în consecinţă:
În baza art. 71 raportat la art. 67 al. 1 lit. g şi art. 38 lit. e din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii simplificate şi intrarea în faliment a debitoarei SC
ELECTRO DISTRIBUTION SRL, cu sediul social în Baia Mare, str. Ferăstrăului, nr.28-30, judeţul Maramureş,
înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Maramureş de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr. J24/1536/2004, CUI
16823860 şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Arad, str. Mihai Eminescu nr.37, ap.2, judeţul
Arad.
În temeiul art. 45 lit. d raportat la art. 73 din legea menţionată, Desemnează lichidator provizoriu pe Cabinet Individual
de Insolvenţă Renata Moldovan cu sediul social în Baia Mare, str. G. Coşbuc nr.32/19, jud. Maramureş care va
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie lunară de 200 lei.
În temeiul art. 99 alin. 1 coroborat cu art. 100 din Legea nr. 85/2014,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Maramureş, Registrul societăţilor agricole/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre, prin Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea 85/2014, precum şi tuturor
băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Dispune dizolvarea societăţii iar potrivit art. 85 alin. 4 constată că încetează dreptul de administrare al debitorului.
Stabileşte termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă la 22.10.2018.
Stabileşte termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 01.11.2018.
Contestaţiile se vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul procedurilor
de insolvenţă. Stabileşte termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 26.11.2018.
Prima adunare generală a creditorilor va avea loc la 06.11.10.2018, la sediul lichidatorului, ora 14.30.
Lichidatorul judiciar va depune la dosar raportul prevăzut de art. 58 din Legea 85/2014 precum şi cel prevăzut de ar. 64
lit. a din Legea nr.85/2014. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de
lichidare.
In temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont 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. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi
păstrate într-un cont special de depozit bancar. Stabileşte termen administrativ de control pentru analiza stadiului
continuării procedurii la 12 noiembrie 2018, NCPC Complet specializat falimente nr.2 - sala 76, orele 8,30. Executorie.
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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Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de
insolvenţă ce se va depune la Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal.
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de azi, 05.09.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Simona Oltean
Anca Herţeg
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FALCOM SRL, cod unic de înregistrare: 1202164
Proces verbal al adunării creditorilor
Nr.085, data emiterii: 07.09.2018
1.Date privind dosarul: Număr dosar 101/1371/2012 Tribunalul Specializat Mureş. Judecător sindic:Irina Daniela Dumitru.
2.Arhiva/registratura instanţei:Tg.Mureş,str. Justitiei nr.1, jud.Mures, Număr de telefon 0265-262010, programul
arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 8-12.
3.1 Debitor: SC FALCOM SRL Cod de identificare fiscală 1202164, Tg-Mureş, str. Memorandumului nr.9, jud.Mureş.
Număr de ordine în registrul comerţului J26/1077/1991.
3.2. Administrator special: Kiss Anna. 4.Creditori:conform tabel.
5.Lichidator judiciar CORELI CONSULT IPURL Cod de identificare fiscală 12467019, Tg.Mureş, Piaţa Victoriei
nr.13, ap.31. Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO 0144 tel./fax 0744-797953, 265-261737.
6.Subscrisa: CORELI CONSULT IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC FALCOM SRL,conform
Sentinței nr.416 din data de 25.03.2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 101/1371/2012, în
temeiul art.14 din Legea privind procedura insolvenţei comunică:
Proces verbal
Încheiat azi 07.09.2018 în Tg. Mureș, P-ța Victoriei nr.13,ap.7, cu ocazia ședinței adunării creditorilor în Dosarul
Tribunalului Specializat Mureş nr. 101/1371/2012 privind SC FALCOM SRL cu sediul social în Tg-Mureş str.
Memorandumului nr.9 ,jud.Mureş Cod de identificare fiscală 1202164 număr de ordine în registrul comerţului
J26/1077/1991,pentru care s-a deschis procedura generală a insolvenţei prin Încheierea nr. 401/C/28.02.2012, iar prin
Sentinţa nr.393 din 20.03.2014 s-a deschis procedura falimentului subscrisa CORELI CONSULT IPURL cu sediul în
Tg.Mureș, Piaţa Victoriei nr.13 ap.31 a fost numită lichidator judiciar.
Adunarea creditorilor de la SC FALCOM SRL a fost convocată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă nr.16182 din
31.08.2018 cu următoarea ordine de zi :
1.Adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea unei oferte de inventariere,selectare, scoaterea și casarea documentelor
cu termen de valabilitate expirat și preluare a arhivei ,respectiv a documentelor care au termene de păstrare în funcție de
prevederile legale.
Creditorii indreptățiti să participe la ședință sunt următorii :
Nr.
Suma admisă
Creditor
crt.
-leiEUROBANK
ERGASIAS
SA,Bd.Amalias
nr.20,10557,Atena,
Grecia-prin
1
730.048,94
S.C.A.”MITUCA ȘI ASOCIAȚII” București ,str. Plantelor nr.60 parter, ap.2, sector 2
2
AJFP Mureş,Tg-Mureş, str. Gh. Doja nr.1-3
200.477,00
3
Municipiul Tg-Mureş P-ţa Victoriei nr.3
28.830.17
4
ITM Mureş Tg-Mureş, str. I. Maniu nr.2
73,00
5
SC VE-COM SRL Braşov, str. Pe Tocile nr.7
3.882,45
SC Energomur SA prin SMDA Mureş Insolvency SPRL Tg-Mureş str. G-ral
6
2.568,46
Gh.Avramescu nr.4
7
KISS ANNA
53.852,05
8
Intreprindere Individuală Kiss BE Anna-Tg.Mureș,B-dul 1848 nr.40-42,jud.Mureș
23.697,90
TOTAL GENERAL
1.043.429,97
La data convocării sunt prezenţi lichidatorul judiciar CORELI CONSULT IPURL al SC FALCOM SRL, reprezentat de
Buculeu Dănilă şi au depus puncte de vedere în scris creditorii cu drept de vot :
Ponderea
Nr.
Suma admisă
Creditor
în total
crt.
-leicreanțe%
EUROBANK ERGASIAS SA,Bd.Amalias nr.20,10557,Atena, Grecia1
sediul procesual ales la S.C.A.”MITUCA ȘI ASOCIAȚII” București ,str.
730.048,94
78,45
Plantelor nr.60 parter, ap.2, sector 2
2
AJFP-Mureş,Tg-Mureş, str. Gh. Doja nr.1-3
200.477,00
21,55
TOTAL 89,18%
930.525,94
100,00
TOTAL GENERAL
1.043.429,97
Se constată că au depus puncte de vedere valabil exprimate în scris 89,18% dintre creditorii cu drept de vot astfel că
ședinta întrunește cvorumul necesar pentru a se lua hotărâri.
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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