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Lichidator judiciar AA Total Insolvency IPURL 
prin practician insolvenţă Ec. Ioan Nistor Mandache 

 
Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ELNET SRL, cod unic de înregistrare: 23728861 
România, Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar 2822/105/2018 

Comunicare încheiere din data de 27.06.2018 
emisă la: ziua 03 luna 07 anul 2018 

Conform listei anexe 
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 27.06.2018 pronunţată în dosarul nr. 2822/105/2018 de Tribunalul 
Prahova, Secţia a II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitoarea ELNET SRL, cu sediul în 
Câmpina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 24, Camera 8, judeţul Prahova, număr de ordine în registrul comerţului 
J29/1134/2010, cod unic de înregistrare 23728861.  
Parafa preşedintelui instanţei,               Grefier, 

Lista cu destinatarii comunicării încheierii din data de 27.06.2018 
 privind debitoarea SC Elnet SRL 

1. Elnet SRL, cu sediul în Câmpina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 24, Camera 8, judeţul Prahova, număr de ordine în 
registrul comerţului J29/1134/2010, cod unic de înregistrare 23728861 
2. CITR Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2 

* 
România, Tribunalul Prahova, Sectia a – II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Birou Faliment 
Dosar nr. 2822/105/2018 

Încheiere 
Şedinţa din camera de consiliu din 27 iunie 2018 

Instanţa constituită din: 
Judecător sindic: Selaru Maria Diana 

Grefier: Dumitrache Romelia 
Pe rol fiind soluţionarea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei Elnet SRL, cu sediul în Câmpina, 
str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 24, Camera 8, judeţul Prahova, număr de ordine în registrul comerţului J29/1134/2010, cod 
unic de înregistrare 23728861. Cerere timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 200 lei conform chitanţei nr. 
23338/15.06.2018 aflată la dosar fila 13. Fără citare. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care 
învederează că la dosarul cauzei au fost depuse oferte în vederea desemnării în calitate de lichidator judiciar, după care: 
Judecătorul sindic constată că Tribunalul Prahova este competent general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, 
în temeiul art. 41 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 255 C.pr.civ. raportat la art. 258 C.pr.civ., tribunalul 
încuviinţează pentru debitoare proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei, considerând-o admisibilă şi aptă să conducă la 
soluţionarea cauzei. Judecătorul sindic, analizând actele şi lucrările dosarului, constată cauza în stare de judecată şi 
rămâne în pronunţare asupra cererii. 

Judecătorul – sindic, 
Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 19.06.2018 sub nr. 2822/105/2018, debitoarea Elnet 
SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi să se dispună în temeiul disp. art. 45 alin. 1 lit. d din 
lege, desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a CITR Filiala Bucureşti SPRL. În motivarea cererii a 
arătat că societatea se află în insolvenţă, înregistrând datorii 
totale în sumă de 29.793.364,11 lei, iar disponibilul bănesc este insuficient pentru plata acestora. A susţinut că datoriile 
sunt mai vechi de 60 de zile şi că societatea înregistrează pierderi în continuare. În drept, a invocat art. 38 alin. 1, art. 
66, 67, 71 şi 85 din Legea nr. 85/2014. A anexat înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014. Cererea a fost 
legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 200 lei. Instanţa a admis pentru debitoare proba cu înscrisurile anexate la 
dosar. Analizând cererea de faţă, reţine următoarele: 
Potrivit disp. art. 5 pct. 26 şi art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, orice debitor cu o datorie certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, cu un cuantum minim de 
40.000 lei poate introduce o cerere pentru a fi supus procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014. Din textul legal rezultă 
condiţiile care trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru declanşarea procedurii insolvenţei, prima condiţie referindu-
se la titularul cererii şi natura creanţei, iar cea de-a doua la debitor, care trebuie să se afle în stare de insolvenţă 
prezumată. Conform art. 5 pct. 29 din lege, insolvenţa este starea patrimoniului debitorului care se caracterizează prin 
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, fiind prezumată ca vădită atunci când 
debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor. Aşadar, starea de insolvenţă presupune 
încetarea plăţilor timp de mai bine de 60 de zile, ca urmare a lipsei fondurilor băneşti din averea debitorului. 
În speţă se reţine că suma indicată de creditoare este compusă din sume datorate către bugetul consolidat de stat, sume 
datorate către salariaţi şi alţi creditori în cuantum total de peste 40000 de lei, valoarea prag. Faţă de aceste considerente, 
tribunalul constată că prezenta cerere este întemeiată şi în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014 se va deschide procedura 
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generală de insolvenţă împotriva debitoarei. Dintre ofertele de servicii depuse de practicieni la dosarul cauzei, ţinând 
seama de pregătirea profesională şi experienţa în soluţionarea cazurilor în care au fost desemnaţi, disponibilitatea de 
timp şi resursele umane deţinute, în temeiul art. 73 din Legea 85/2014, precum şi de opţiunea debitoarei, în condiţiile 
art. 45 alin. 1 lit. d din lege, judecătorul sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, 
administrator judiciar pe CITR Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 
3, sector 2 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2.000 lei. Dispune 
administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului 
Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un 
ziar de largă circulaţie, conform art. 99 şi 100 din lege. 
Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în 
procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art. 92 alin. 1 din lege, 
la 17.07.2018. 
În temeiul dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 85/2014 fixează următoarele termene: 
a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca 
urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. 1, la 10 zile de la primirea notificării şi termen de 
soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; 
b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, conform art. 100 lit. b 
din Legea nr. 85/2014, la 10.08.2018; 
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, potrivit art. 100 
lit. c din Legea nr. 85/2014, la 30.08.2018; 
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, conform art. 100 lit. d din Legea nr. 85/2014, la 24.09.2018; 
e) 04.09.2018 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar 
desemnat, conform art. 100 lit. e din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul dispoziţiilor art. 74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de 
art. 67 alin.1 din lege, până la data de 07.07.2018. În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 3 din lege, dispune deschiderea de 
către administratorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta hotărâre tuturor instanţelor în a căror 
circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea 
suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a 
bunurilor acestuia. Va fixa termen de judecată la data de 24.09.2018 şi pune în vedere administratorului judiciar să 
întocmească un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art. 59 din lege. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea precizată de deschidere a procedurii generale a insolvenţei a debitoarei Elnet SRL, cu sediul în 
Câmpina, str. Ecaterina Teodoriu nr. 25, judeţul Prahova, număr de ordine în registrul comerţului J29/1134/2010, cod 
unic de înregistrare 23728861. În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă: 
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d şi art. 73 din 
Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara 
Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o remuneraţie 
provizorie de 2.000 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor 
creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art. 99 şi 100 din lege. Fixează termenul pentru 
depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie 
continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art. 92 alin. 1 din lege, la 17.07.2018. În temeiul 
dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 85/2014 fixează următoarele termene: 
a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca 
urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. 1, la 10 zile de la primirea notificării şi termen de 
soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; 
b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, conform art. 100 lit. b 
din Legea nr. 85/2014, la 10.08.2018; 
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, potrivit art. 100 
lit. c din Legea nr. 85/2014, la 30.08.2018; 
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, conform art. 100 lit. d din Legea nr. 85/2014, la 24.09.2018; 
e) 04.09.2018 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar 
desemnat, conform art. 100 lit. e din Legea nr. 85/2014. 
 În temeiul dispoziţiilor art. 74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de 
art. 67 alin.1 din lege, până la data de 07.07.2018. În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 3 din lege, dispune deschiderea de 
către administratorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta hotărâre tuturor instanţelor în a căror 
circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea 
suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a 
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bunurilor acestuia. Fixează termen de judecată la data de 24.09.2018 şi pune în vedere administratorului judiciar să 
întocmească un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art. 59 din lege. Cu apel 
în termen de 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova. Dată în camera de 
consiliu. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.06.2018. 
Judecător sindic,                 Grefier, 
Şelaru Maria Diana                       Dumitrache Romelia 
 
2. Societatea TIBEDA DESIGN IMPEX SRL-D, cod unic de înregistrare: 33189403 
România,Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  
Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 15, et. 3 (Winmarkt),  
judeţul Prahova, cod poştal 100008 Telefon:0244/511110,  
Fax: 0244/529107, E-mail: tr-ph-contencios@just.ro 
Dosar nr. 8938/105/2017/a1 

Comunicare sentinţa nr. 496/06.06.2018 
emisă la: ziua 03 luna 07 anul 2018 

Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 496/06.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 8938/105/2017/a1 de 
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind soluţionarea cererii de atragere a 
răspunderii patrimoniale formulate de reclamanta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, cu sediul în 
Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, judeţul Prahova, în contradictoriu cu pârâtul Tănase Daniel, cu domiciliul în Ploieşti, 
str. Lupeni, nr. 93, judeţul Prahova, cu privire la societatea debitoare Tibeda Design Impex SRL-D, cu sediul în Ploieşti, 
str. Lupeni, nr. 93, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare 33189403 şi număr de ordine în Registrul 
Comerţului J29/732/2014. 
Parafa Preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
România, Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Dosar nr. 8938/105/2017/a1 

Sentinţa nr. 496 
Şedinţa publică din data de 06.06.2018  

Completul constituit din: 
Judecător-sindic: Mitroi Alina 

Grefier: Oncel Diana 
Pe rol fiind soluţionarea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale formulate de reclamanta Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, judeţul Prahova, în contradictoriu cu pârâtul 
Tănase Daniel, cu domiciliul în Ploieşti, str. Lupeni, nr. 93, judeţul Prahova, cu privire la societatea debitoare Tibeda 
Design Impex SRL-D, cu sediul în Ploieşti, str. Lupeni, nr. 93, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare 
33189403 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J29/732/2014. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit 
părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care 
învederează instanţei că prin serviciul registratură, în timpul şedinţei de judecată, s-au depus concluzii scrise din partea 
pârâtului, după care: 
Judecătorul-sindic ia act că prin serviciul registratură, în timpul şedinţei de judecată, s-au depus concluzii scrise din 
partea pârâtului. În temeiul art. 255 C.pr.civ. raportat la art. 258 C.pr.civ., tribunalul încuviinţează pentru părţi proba cu 
înscrisurile aflate la dosar şi în dosarul de insolvenţă principal, pe care o apreciază admisibilă şi utilă pentru 
soluţionarea cauzei. Judecătorul-sindic, raportat la actele şi lucrările dosarului, rămâne în pronunţare pe cererea de 
atragere a răspunderii patrimoniale. 

Judecătorul – sindic, 
Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 25.04.2018 sub nr. 8938/105/2017/a1, reclamanta 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova în contradictoriu cu pârâtul Tănase Daniel, în calitate de asociat 
unic şi administrator al societăţii debitoare SC Tibeda Design Impex SRL a formulat cerere de atragere a răspunderii 
patrimoniale a pârâtului, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună ca pasivul societăţii în cuantum de 
67.725 lei să fie suportat de acesta. În motivarea în fapt a cererii a arătat că prin încheierea de şedinţă din data de 
19.12.2017 pronunţată de Tribunalului Prahova în dosarul de insolvenţă nr. 8938/105/2017 s-a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă faţă de debitoarea SC Tibeda Design Impex SRL, fiind numit lichidator judiciar 
Prahova Insolv IUPRL. În îndeplinirea atribuţiilor sale, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului creanţelor 
împotriva societăţii debitoare, prevăzut de lege, stabilind pasivul societăţii în cuantum de 67.725 lei, creanţa AJFP 
PRAHOVA reprezentând 100% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. A apreciat că reprezentanţii societăţii 
au manifestat o gravă neglijenţă în ce priveşte conducerea activităţii societăţii, faptele acestora determinând în mod 
direct ajungerea societăţii în insolvenţă şi prejudicierea creditorilor prin nerecuperarea creanţelor acestora. De 
asemenea, faptele ilicite ale reprezentanţilor societăţii creează în sarcina acestora obligaţia reparării prejudiciului suferit 
de creditorii societăţii şi de către societatea debitoare însăşi. A mai arătat că scopul instituirii răspunderii persoanelor 
prevăzute la art. 169 este acela de a asigura acoperirea pasivului rămas în patrimoniul debitorului după lichidarea 
bunurilor şi distribuirea sumelor obţinute, iar răspunderea persoanelor menţionate la art. 169 este condiţionată de 
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