BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 17090/14.09.2018
exerciţiul acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului precum şi efectele
măsurilor asiguratorii instituite. Stabileşte termene limită pentru declararea creanţelor la 30.05.2018, pentru întocmirea
tabelului preliminar al creanţelor la 10.06.2018 şi pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat la 20.06.2018.
Dispune efectuarea notificării. Termen în şedinţă publică la 19.09.2018. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Aprilie 2018.
Președinte,
Grefier
Mariana Magdalena Burtavel
Nicoleta Ionela Baciu
Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ETMA PROFESSIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 29531159
România Tribunalul Harghita ,Secţia Civilă
Str. Szasz Endre nr. 6 Miercurea Ciuc.
Dosar nr. 986/96/2018
Comunicare încheierea civilă nr. 1150 din 12.09.2018
emisă la: ziua 14, luna 09, anul 2018
Creditor: Direct Factor SRL, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite, nr. 3-5, Bl. B2, sc. 1, et. 5, ap. 28, sector 4,
înregistrată în registrul Comerţului sub nr. J40/17594/2006, Cod unic de înregistrare RO19159075.
Parte interesată Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, persoană juridică, cod de identificare
fiscală 14942091, cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, b-dul Timişoarei, nr. 24, judeţulul Harghita.
Se comunică, alăturat, un exemplar al Încheierii civile nr. 1150 din 12.09.2018, pronunţată în dosarul nr. 986/96/2018,
de Tribunalul Harghita, secţia civilă, privind pe Etma Professional SRL, cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 5, jud. Harghita, înregistrată în RC sub nr. J19/8/2012, având CUI RO 29531159, pentru
procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România Tribunalul Harghita,Secţia Civilă
Dosar nr. 986/96/2018
Încheierea civilă nr. 1150
Camera de consiliu din data de 12.09.2018
Completul compus din:
Judecător-sindic: Sonia Vâga -Preşedinte
Grefier: Elena-Camelia Chiriloiu
Pe rol soluţionarea cererii formulată de debitoarea Etma Professional SRL, cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, jud. Harghita, înregistrată în RC sub nr. J19/8/2012, având CUI RO 29531159, prin
administrator Hajdu Levente Istvan, de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei.Procedura se desfăşoară în
camera de consiliu, fără citarea părţilor conform prevederilor art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014. Judecătorul sindic,
potrivit prevederilor art. 131 NCPC, verificându-şi din oficiu competenţa, constată că, în temeiul art. 120 NCPC
coroborat cu art. 41 alin. 1 şi art. 45 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014 este competent general, material şi teritorial să
judece pricina.Constatându-se că în cauză nu se impune regularizarea cererii, faţă de prevederile art. 41 alin. 4 din
Legea nr. 85/2014 şi că potrivit prevederilor art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014, cererea se judecă în funcţie de actele
depuse la dosarul cauzei, instanţa lasă cauza în pronunţare.
Judecătorul –sindic,
deliberând asupra cauzei de faţă, conform prevederilor art. 395 alin. (1) Cod pr civilã, constatã urmãtoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Harghita sub nr. 986/96/2018, debitoarea Etma Professional SRL, cu
sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, jud. Harghita, înregistrată în RC sub nr.
J19/8/2012, având CUI RO 29531159, prin administrator Hajdu Levente Istvan, a solicitat deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei.Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei (f. 3).Debitoarea a solicitat sa fie numit în
calitate de lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Mureş Insolvency SPRL, cu sediul în mun. TârguMureş, str. G-ral Gh. Avramescu, nr.4, jud. Mureş, societate profesională cu răspundere limitată, membră a Uniunii
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, înregistrată în Registrul formelor de organizare din evidenţa
UNPIR sub nr. RFO II 0252/31.12.2006 şi înscrisă în Tabloul de Evidenţă al Uniunii la Subsecţiunea a II-a A, cu nr.
matricol 2B0198 (f. 1).Expunând situatia de fapt, debitoarea a arătat că societatea întâmpină dificultăţi economice
întrucât are datorii totale în sumă de 1.721.668 lei din care faţă de bugetul consolidat al statului în sumă de 98.284 lei şi
faţă de terţe persoane în sumă de 1.625.384 lei. Face dovada valorii prag în cunatum de 40.000 lei, astfel că solicită să
se constate că se află în stare de insolvenţă prezumată, întrucât fondurile sale băneşti disponibile sunt insuficiente pentru
plata datoriilor exigibile.În probatiune, debitoarea a depus înscriuri, respectiv:
-dovada codului unic de înregistrare (f. 6);
-dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei (f.5);
-contul de profit şi pierdere (f. 18);
-declaraţiile pe propria răspundere (f.4);
-furnizare informaţii de bază privind debitoarea
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Instanţa constată că la data de 10 septembrie 2018, s-a comunicat pe fax, în temeiul art. 70 alin. 3 din Legea nr.
85/2014, declaraţie de creanţă din partea subscrisei Direct Factor SRL cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite, nr.
3-5, bl. B2, sc. 1, et. 5, ap. 28, sector 4, fiind totodată ataşată în copie taxa judiciară de timbru în cuantum de 200
lei.Examinând cererea formulată, judecătorul sindic reţine următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
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.Potrivit
prevederilor art. 66 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care,
potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi necesară o hotărâre a
asociaţilor/acţionarilor. În cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea procedurii simplificate, se va
depune şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens.În speţă s-a ataşat dovada notificării
organului fiscal, semnatarul cererii este asociat unic şi administrator, conform informaţiilor de la ORC şi s-au ataşat
toate înscrisurile necesare pentru soluţionarea cererii de deschidere a procedurii simplificate, debitoarea făcând dovada
unor creanţe care însumate depăşesc valoarea prag de 40.000 lei, prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, a
indicat numele şi adresele creditorilor, a depus documentele contabile şi declaraţia pe proprie răspundere.Fata de cele
expuse mai sus, instanţa constatând ca debitoarea a făcut dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a se
dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, va admite cererea si va deschide procedura simplificată, cu
toate consecinţele prevăzute de lege. Referitor la desemnarea lichidatorului judiciar, faţă de prevederile art. 45 lit. d din
Legea nr. 85/2014 şi având în vedere cererea debitoarei, judecătorul sindic va desemna ca lichidator judiciar pe
practicianul în insolvenţă Mureş Insolvency SPRL, cu sediul în mun. Târgu-Mureş, str. G-ral Gh. Avramescu, nr. 4, jud.
Mureş, societate profesională cu răspundere limitată, membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din
România, înregistrată în Registrul formelor de organizare din evidenţa UNPIR sub nr. RFO II 0252/31.12.2006 şi
înscrisă în Tabloul de Evidenţă al Uniunii la Subsecţiunea a II-a A, cu nr. matricol 2B0198, care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014.Având în vedere informaţiile cunoscute până în prezent cu privire la situaţia
debitoarei şi activităţile ce urmează să le îndeplinească lichidatorul judiciar până la data primei adunări generale în care
se va negocia onorariul, cu respectarea criteriilor impuse de lege, judecătorul sindic stabileşte un onorariu provizoriu de
maxim 3000 lei pe toata durata procedurii insolvenţei, cu condiţia ca onorariul astfel stabilit, sa fie mai mic decât cel
stabilit în cadrul primei adunări a creditorilor.
Pentru aceste motive, în numele legii dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea Etma Professional SRL, cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae
Bălcescu, nr. 5, jud. Harghita, înregistrată în RC sub nr. J19/8/2012, având CUI RO 29531159, prin administrator Hajdu
Levente Istvan. În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei Etma Professional SRL, cu sediul în
municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, jud. Harghita, înregistrată în RC sub nr. J19/8/2012, având
CUI RO 29531159.
În temeiul art. art. 45 lit. d din Legea nr. 85/2014, desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu, practicianul
în insolvenţă Mureş Insolvency SPRL, cu sediul în mun. Târgu-Mureş, str. G-ral Gh. Avramescu, nr.4, jud. Mureş,
societate profesională cu răspundere limitată, membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,
înregistrată în Registrul formelor de organizare din evidenţa UNPIR sub nr. RFO II 0252/31.12.2006 şi înscrisă în
Tabloul de Evidenţă al Uniunii la Subsecţiunea a II-a A, cu nr. matricol 2B0198, care va îndeplini atribuţiile prevăzute
de art. 64 din Legea nr. 85/2014.
Onorariul provizoriu va fi de maxim 3000 lei pe toata durata procedurii insolvenţei, cu condiţia ca onorariul astfel
stabilit, sa fie mai mic decât cel stabilit în cadrul primei adunări a creditorilor. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr.
85/2014, dispune dizolvarea societăţii debitoare.În temeiul art. 85 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, constată încetarea de
drept a dreptului de administrare al debitoarei.În vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014, dispune
comunicarea prezentei încheieri către instanţele judecătoreşti de pe raza Tribunalului Harghita.Dispune lichidatorului
judiciar identificarea băncilor unde debitorul are deschise conturi şi comunicarea interdicţiei de a dispune asupra
disponibilului, fără ordinul lichidatorului judiciar.În temeiul art. 71 alin 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100.
Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenuluilimită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute de art. 100
din Legea nr. 85/2014, respectiv:
-termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii;
-termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, care va fi 26.10.2018;
-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
05.11.2018;
-termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care va fi 29.11.2018;
-locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului
de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe;
În temeiul art. 147 alin 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune
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ca lichidatorul judiciar să notifice intrarea debitoarei în faliment, încetarea dreptului de administrare şi dizolvarea
societăţii debitoare, tuturor creditorilor notificaţi potrivit prevederilor art. 99, debitorului şi oficiului registrului
comerţului, pentru efectuarea menţiunii. Pune în vedere lichidatorului judiciar, prevederile art. 252 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune
ca lichidatorului judiciar să întocmească şi să supună judecătorului sindic, până la data de 19.10.2018, un raport asupra
cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar
fi imputabilă. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerţului şi va fi comunicată
debitorului.Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea următoarea ordine de zi:
-punerea în discuţie a problemei confirmării lichidatorului judiciar, desemnat de către judecătorul sindic şi negocierea
onorariului, în funcţie de criteriile obligatorii prevăzute în art. 38 alin. 2 din OUG nr. 86/2014. În acest scop,
lichidatorul judiciar va prezenta din timp creditorilor situaţia elementelor impuse de lege pentru negocierea onorariului
în cunoştinţă de cauză;
-desemnarea comitetului creditorilor, dacă este cazul;
-punerea în discuţie a raportului întocmit în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea. nr. 85/2014;
Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de către creditorul care deţine mai mult de
50% din valoarea creanţelor, şi a onorariului negociat, în cazul în care nu există contestaţii se face, potrivit prevederilor
art. 45 lit. e din Legea nr. 85/2014, fără citarea părţilor, în camera de consiliu a Tribunalului Harghita, în termen de 5
zile de la data sesizării judecătorului-sindic.În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea în cel mai scurt termen posibil a unui cont bancar din care vor fi
suportate cheltuielile aferente procedurii.
Dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de
lichidare.Dispune ca în cazul în care documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) - f) şi l) nu sunt prezentate de către
debitoare, lichidatorul judiciar să reconstituie, în măsura posibilului, acele documente, cheltuielile astfel efectuate
urmând a fi suportate din averea debitoarei. Minuta prezentei încheieri se comunică, de îndată, lichidatorului judiciar
provizoriu.Constată că la data de 10 septembrie 2018, s-a înregistrat în temeiul art. 70 alin. 3 din Legea nr. 85/2014,
declaraţie de creanţă din partea subscrisei Direct Factor SRL cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl.
B2, sc. 1, et. 5, ap. 28, sector 4.
Pentru continuarea lucrărilor privind procedura insolvenţei acordă termen la data de 25.10.2018. Definitiva. Cu drept de
opoziţie în termen de 10 zile de la primirea notificării.
Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 12.09.2018.
Judecător sindic,
Grefier,
Sonia Vâga
Elena-Camelia Chiriloiu
Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EST-CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 22842719
România Tribunalul Ialomiţa
Mun. Slobozia, b-dul Cosminului, nr. 12, judeţul Ialomiţa
Dosar nr. 1669/98/2014
Termen: 28.09.2018
Citaţie
emisă la: ziua 14 luna 09 anul 2018
lista anexă
Sunt chemaţi la această instanţă, completul 2 sindic, în ziua de 28 luna 09 anul 2018 ora 9:30, în calitate de creditori în
proces cuS.C. Est Construct SRL, cu sediul social în mun. Slobozia, str. Independenței (Nicolae Bălcescu), bloc 25B,
SC. A, apt. 1, județul Ialomița, cod de identificare fiscală Ro22842719, număr de ordine în registrul comerţului
J21/728/2007 - pentru formularea de eventuale contestaţii de către creditori cu privire la propunerea lichidatorului
judiciar de închidere a procedurii. (obiect cauză).................Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru
judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca
excepţii, în afară celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Anexa
Dosar nr. 1669/98/2014
Stadiu Procesual: Fond procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Termen De Judecată: 28.09.2018
Complet 2 Sindic, ora 9:30
Debitor
1. S.C. Est Construct SRL Slobozia – În Faliment – Prin Lichidator Judiciar C.I.I. Gavrilă Vasile – Mun. Slobozia, str.
Ştefan cel Mare, bl. N2, SC. A, ap. 7, Judeţ Ialomiţa J21/728/2007
Creditori
2. S.C. Industrial Conex Vmc SRL - Sediul Ales - sector 6, Bucureşti, Bd. Preciziei, nr. 1, et. 4
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