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3. La punctul 3 se supune la vot stabilirea retribuției pentru administratorul judiciar. 
Prin urmare în baza pozițiilor exprimate în scris, cu votul majorității, respectiv cu 100% din valoarea totală a creanţelor 
declarate împotriva averii debitoarei cu drept de vot, s-a aprobat un onorariu lunar de lunar de 160 Ron şi succes 
0,00001% onorariu succes. 
4. La punctul 4 se supune la vot la avansarea sume de bani de către creditori pentru desfăşurarea procedurii. 
Prin urmare în baza pozițiilor exprimate în scris, cu votul majorității, respectiv cu 100% din valoarea totală a creanţelor 
declarate împotriva averii debitoarei cu drept de vot, nu s-a aprobat suportarea cheltuielilor procedurii, neavând fonduri 
destinate pentru aceasta, urmând ca aceste cheltuieli să fie suportate pe seama debitoarei, în conformitate cu prevederile 
art. 39, alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. 
În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare conform prevederilor legii nr. 85/2014. 
În concluzie, adunarea creditorilor hotărăşte cele indicate mai sus. 
Pe parcursul tinerii prezentei şedinţe nu s-au constatat niciun fel de neregularități. 
Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale. 

Administrator judiciar, 
 COM Telesonic S.P.R.L., prin asociat coordonator Pop Gheorghe 

 
2. Societatea AMISA PRODUCT SA, cod unic de înregistrare: 12566373 
România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr.1538/100/2018  

Comunicare 
Sentinţa civilă nr.1273 

emisă la: ziua 24 luna 07, anul 2018 
Către, 
- SC AMISA PRODUCT SA, cu sediul social în Baia Mare, str.Electrolizei, nr.1, judeţul Maramureş, 
- Cabinet Individual de Insolvenţă Chiş Liviu, cu sediul în Baia Mare, str.9 Mai, nr.31, judeţul Maramureş 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.1273 din data de 24.07.2018, pronunţată în dosarul nr.1273/100/2018 al 
Tribunalului Maramureş – Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC AMISA 
PRODUCT SA, cu sediul social în Baia Mare, str.Electrolizei, nr.1, judeţul Maramureş, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr. J24/22/2000, CUI 12566373. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

                Anca Herţeg 
* 

România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr.1538/100/2018 

Încheierea civilă nr.1273 
Camera de Consiliu  

Şedinţa din 24.07.2018  
Instanţa constituită din: 

    Preşedinte: Waltner Daniela – Judecător sindic 
 Grefier: Anca Herţeg 

Pe rol fiind judecarea cauzei de insolvenţă privind pe debitoarea SC AMISA PRODUCT SA, cu sediul social în Baia 
Mare, str.Electrolizei, nr.1, judeţul Maramureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Maramureş sub nr. J24/22/2000, CUI 12566373, având ca obiect cererea debitoarei de deschidere a procedurii generale 
a insolvenţei - L85/2014. 
Părţile nu au fost citate, în această fază a procedurii nu se prevede chemarea lor în instanţă. 
Tribunalul verificându-şi din oficiu competenţa, în temeiul art. 131 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, constată că 
întemeiat pe dispoziţiile art. 8 alin 1 şi art. 41 din Legea nr.85/2014, este competentă general, material şi teritorial să 
soluţioneze cauza. 
Judecătorul sindic văzând actele şi lucrările dosarului reţine cauza în pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de faţă, 
Prin cererea înregistrată la data de 17.07.2018 debitoarea SC AMISA PRODUCT SA, a solicitat a fi suspusă procedurii 
generale de insolvenţă, a propus desemnarea ca administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Chiş 
Liviu, cu sediul în Baia Mare, str.9 Mai, nr.31, judeţul Maramureş, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014. 
În motivarea cererii, debitoarea a arătat că obligaţiile de plată sunt de aproximativ 2.978.152,12 lei şi că societatea este 
în încetare de plăţi de mai mult de 30 de zile anterioare înregistrării cererii şi că nu dispune de lichidităţile necesare 
achitării creanţelor scadente la plată. 
Debitoarea a solicitat a se lua act de faptul că urmează să propună un plan de reorganizare a activităţii societăţii în 
termenul prevăzut de legea insolvenţei. 
În probaţiune s-au depus înscrisuri. 

Administrator
Highlight
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În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 65, 66 şi art.71 din Legea nr.85/2014. 
Examinând cererea judecătorul sindic, reţine următoarele: 
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile iar insolvenţa debitorului 
este prezumată atunci când acesta după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditoare, prezumţia fiind 
relativă. 
Din definiţia legală menţionată se observă că una dintre caracteristicile esenţiale ale insolvenţei o reprezintă insuficienţa 
fondurilor băneşti din patrimoniul debitorului, care face imposibilă stingerea prin plată a datoriilor exigibile cu sumele 
de bani disponibile. 
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 acestei 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, această dovadă fiind depusă la fila 97 din dosar. 
În situaţia de faţă, din înscrisurile existente la dosar, reiese că debitoarea este în stare de insolvenţă, nedispunând de 
fonduri băneşti pentru plata datoriilor, fiind neîndeplinită condiţia referitoare la valoarea prag (40.000 lei) prevăzută de 
art.5 pct. 72, motiv pentru care în baza dispoziţiilor art.71 şi următoarele din Legea nr. 85/2014, se va dispune 
deschiderea procedurii generale de insolvenţă, potrivit dispozitivului.  
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, administratorul judiciar urmând a efectua 
notificările prevăzute la art. 100 din Legea 85/2014. 

Pentru aceste motive în numele legii dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC AMISA PRODUCT SA, cu sediul social în Baia Mare, str.Electrolizei, nr.1, 
judeţul Maramureş, pentru deschiderea procedurii generale. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
Dispune deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei SC AMISA PRODUCT SA, cu sediul social în Baia 
Mare, str.Electrolizei, nr.1, judeţul Maramureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Maramureş sub nr. J24/22/2000, CUI 12566373. 
În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: 
Numeşte administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Chiş Liviu, cu sediul în Baia Mare, str.9 
Mai, nr.31, judeţul Maramureş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege cu un onorariu lunar de 200 lei. 
În temeiul art. 99 alin. 1coroborat 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. 
Depunerea opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, - 10 zile de la primirea notificării, potrivit art. 71 alin. 2.  
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 07.09.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 27.09.2018. 
Contestaţiile se vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a 
tabelului preliminar. 
Fixează termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 22.10.2018. 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 02.10.2018, ora 14,30 la sediul administratorului judiciar şi 
convoacă creditorii debitoarei. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar/lichidator judiciar şi 
convocarea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii 
pentru desemnarea administratorului special.  
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 disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar. 
Dispune ca în conformitate cu dispoziţiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar să întocmească şi să 
depună la dosar un raport, în termen de 20 de zile de la desemnarea sa, raport lunar prev. de art. 59 alin. 1 şi în termen 
de 40 de zile de la desemnarea sa raportul prev. de art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014. 
Fixează termen la data de 10.10.2018, NCPC Complet 16- falimente. 
Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicarea în BPI şi cu drept de opoziţie în 
termen de 10 zile de la primirea notificării pentru creditori. 
Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Tribunalul Maramureş – Secţia a II-a Civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal. 
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi 24.07.2018.  
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Waltner Daniela                       Anca Herţeg 




