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Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EURITEH SRL, cod unic de înregistrare: 17505865 
România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 2285/111/2018 

Comunicare încheierea nr. 345F/CC/2018 
emisă la 10.08.2018 

Către, 
ORC Bihor, cu sediul în Oradea, str. Ştefan Zweig, nr.11, jud. Bihor. 
Se comunică alăturat copia încheierii nr. 345/F/CC/2018 din data de 08.08.2018 dată de Tribunalul Bihor, în dosar nr. 
de mai sus – Secţia a II-a Civilă, privind pe debitoarea SC Euriteh SRL, cu sediul în Oradea, str. Narciselor, nr.16, 
judeţul Bihor, înregistrată în Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/886/2005, având cod unic de înregistrare fiscală nr. 
17505865. 
Parafa preşedintelui instanţei,                              Grefier, 
                                   Iakab Angelica 

* 
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 2285/111/2018 

Încheiere nr. 345/F/CC/2018 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 09 august 2018 

Completul de judecată constituit din: 
Judecător sindic: Manoliu Constantin 

Grefier: Iakab Angelica 
Pe rol fiind soluţionarea cererii de aplicare a procedurii prevăzută de Legea nr. 85/2014 formulată de debitoarea SC 
Euriteh SRL, cu sediul în Oradea, str. Narciselor, nr.16, judeţul Bihor, înregistrată în Registrul Comerţului Bihor sub nr. 
J05/886/2005, având cod unic de înregistrare fiscală nr. 17505865.  
La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi, nu au răspuns părţile. 
S-a făcut referatul oral al cauzei de grefier, care învederează că cererea a fost fixată în cameră de consiliu, procedura se 
desfășoară fără citarea părţilor, cererea este timbrată cu taxa judiciară de timbru de 200 de lei, conform chitanţei de la 
fila 2 din dosar, după care; 
Judecătorul sindic, faţă de prevederile disp. art. 131, din N.C. proc. civilă coroborat cu disp. art. 95, C.proc.civilă 
conform cărora Tribunalul Bihor judecă în primă instanţă toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor 
instanţe şi văzând disp. art. 120, C. proc. civilă potrivit cărora „cererile în materia insolvenţei sau concordatului 
preventiv” sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul” stabileşte 
competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Tribunalului Bihor.  
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 394, C. proc.civilă, declară închise 
dezbaterile şi rămâne în pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 

Judecătorul sindic, 
Deliberând: 
Asupra cererii de faţă, 
Constatând că la data de 09.08.2018 debitoarea SC Euriteh SRL, cu sediul în Oradea, str. Narciselor, nr.16, judeţul 
Bihor, înregistrată în Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/886/2005, având cod unic de înregistrare fiscală nr. 
17505865, a solicitat deschiderea procedurii generale prevăzută de L85/2014, arătând că în patrimoniul societăţii există 
o lipsă de lichidităţi, o insuficienţă a fondurilor băneşti; 
Constatând din cuprinsul înscrisurilor depuse de către debitoare că aceasta avea datorii scadente la data introducerii 
cererii prezente, în cuantum de peste 40.000 lei, iar disponibilităţile băneşti nu erau suficiente pentru acoperirea 
datoriilor; 
Constatând că debitorul are intenţia de reorganizare, pe baza unui plan de reorganizare; 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 38 alin. (1) şi art. 66 alin (1) – (4), art. 65 din Legea nr. 85/2014, se va 
admite cererea debitorului şi în temeiul art. 71 alin 1) din Legea privind procedura de insolvenţă, se va constata că 
debitorul este în încetare de plăţi şi, în consecinţă, se va deschide procedura generală de insolvenţă. În consecinţă, se vor 
dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, iar faţă de opţiunea manifestată de acesta, în conformitate cu disp.art.45, 
alin.1, lit.d din Legea 85/2014, va fi desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu Global Money Recovery, 
cu sediul în Oradea, str. Horea, nr.42, jud. Bihor, membru UNPIR, nr. înregistrare RFO II 0337, având CIF 23324014. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitorul SC Euriteh SRL, cu sediul în Oradea, str. Narciselor, nr.16, judeţul Bihor, 
înregistrată în Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/886/2005, având cod unic de înregistrare fiscală nr. 17505865, 
pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă, prevăzută de Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,  
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Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Euriteh SRL, cu sediul în Oradea, str. 
Narciselor, nr.16, judeţul Bihor, înregistrată în Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/886/2005, având cod unic de 
înregistrare fiscală nr. 17505865. 
Ia act de intenţia debitorului de reorganizare, pe baza unui plan de reorganizare. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str. Horea, nr.42, jud. 
Bihor, membru UNPIR, nr. înregistrare RFO II 0337, având CIF 23324014, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de 
art. 57 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, şi stabileşte un onorariu 
provizoriu în cuantum de 500 lei, urmând să se depună un decont în acest sens.  
În temeiul art. 99 şi art.100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, Registrul societăţilor agricole/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre, 
prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99, alin.1 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise 
conturi şi conform Codului de procedură civilă de către administratorul judiciar. 
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea 
la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.  
În temeiul disp.art.71, al.2 din Legea 85/2014, fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor 
la sentinţa de deschidere a procedurii în termen de 10 zile de la notificarea efectuată conform disp.art.100 din Legea 
85/2014, iar termenul de soluţionare a eventualelor opoziţii în 5 zile de la data expirării termenului de depunere a 
acestora. 
În temeiul disp.art.92 din legea 85/2014 administratorul judiciar va întocmi în termen de 20 de zile de la desemnarea sa 
un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din 
procedura generală. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 24 septembrie 2018. 
Declaraţiile de creanţe se vor timbra cu taxa de timbru în valoare de 200 lei, sub sancţiunea anulării ca netimbrate.  
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 15 octombrie 2018. 
În temeiul art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 Contestaţiile cu privire la creanţele înscrise în tabelul preliminar vor 
fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a acestuia. 
Fixează termenul limită pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor la 09 noiembrie 2018. 
Stabileşte termen de judecată pentru data de 13 noiembrie 2018, cam.66, ora 09.00.  
Stabileşte în sarcina administratorului să fixeze data şedinţei adunării creditorilor şi să convoace creditorii debitoarei. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar. 
În temeiul art.39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, 
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 disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar. 
Executorie. Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare, care se va depune la Tribunalul.  
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 09 august 2018.  
Judecător sindic,                     Grefier, 
Manoliu Constantin                     Iakab Angelica 
3 ex. se vor comunica cu: 
1.Debitor SC Euriteh SRL; 
2.Administrator judiciar provizoriu G.M.R. IPURL; 
3.BPI - prin e-mail, azi, 09.08.2018, cu borderou, 10.08.2018.  
 
2. Societatea WLIDECKBURG REAL ESTATE SRL, cod unic de înregistrare: 30296510 
România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 2264/111/2018 

Comunicare încheierea nr. 342/F/CC/2018 
emisă la 09.08.2018 

Către, 
ORC Bihor, cu sediul în Oradea, str. Ştefan Zweig, nr.11, jud. Bihor. 
Se comunică alăturat copia încheierii nr. 342/F/CC/2018 din data de 08.08.2018 dată de Tribunalul Bihor, în dosar nr. 
de mai sus – Secţia a II-a Civilă, privind pe debitoarea SC Wlideckburg Real Estate, cu sediul în Oradea, str. P-ţa 1 
Decembrie, nr.2, judeţul Bihor, înregistrată în Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/897/2012, având cod unic de 
înregistrare fiscală nr. 30296510. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 
                                   Iakab Angelica 
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