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1. Aprobarea, privind propunerea de valorificare ca deseuri reciclabile, a bunurilor ramase în patrimoniul societatii 
debitoare PLANTIS AGRO SRL. 
Fata de ordinea de zi am prezentat urmatoarele: 
In patrimoniul societatii debitoare PLANTIS AGRO SRL, mai sunt bunuri de valorificat, în suma de 17.400 Lei 
exclusiv TVA. Valorea reprezinta 25% din pretul prezentat prin Raportul de evaluare. 
1. PLUG REGENT 5 BRAZDE – pret pornire licitatie – 6.750,00 Lei inclusiv TVA; 
2. SEMANATOARE PAIOASE MASCHIO – pret pornire licitatie – 5.625,00 Lei inclusiv TVA; 
3. DISC LATIME 6M – pret pornire licitatie – 5.025,00 Lei inclusiv TVA. 
Au fost convocati toti creditorii ce figureaza cu creante admise la masa credala a societatii debitoare. 
 La acesta adunare au transmis prin corespondenta punct de vedere referitor la ordinea de zi, urmatorul creditor: 

 Creditorul A.J.F.P. – Prahova, ce detine o pondere de 0,16% din totalul creantelor inscrise în tabelul creditorilor, 
referitor la ordinea de zi, face comunica urmatoarele: 
1. Institutia A.J.F.P. – Prahova aproba propunerea de valorificare a bunurilor ramase în patrimoniul debitoarei 
mentionate în convocarea adunarii creditorilor din 16.10.2018, comunicata de lichidatorul judiciar. 
Avand în vedere ca la aceasta adunare creditorul care a transmis punct de vedere prin corespondenta referitor la ordinea 
de zi detine 0,16% din totalul creantelor inscrise în tabelul creditorilor societatii debitoare, lichidatorul judiciar constata 
ca, Adunarea creditorilor nu este statutara, fapt pentru care declara inchisa sedinta Adunarii creditorilor din data 
de16.10.2018, ora 11:00. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, în doua exemplare originale, astazi 16.10.2018, ora 11:00. 

Dinu Urse si Asociatii SPRL 
Asociat coordonator, 

Dan Urse 
 

Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GRIG WOOD S.R.L., cod unic de înregistrare: 33315773 
România 
Tribunalul Suceava 
Dosar nr. 3174/86/2018  
Din 15.10.2018 

Comunicare Încheiere nr. 417 emisă la: 03.10.2018 
Către, 
Debitor 
S.C. Grig Wood S.R.L. - com. Mălini, Poiana Mărului, Poiana Mărului, nr. 306, județ Suceava; 
Lichidator 
Capital Insol SPRL - Iași, Petru Movilă, nr. 52, et. 1, județ Iași. 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr. 417 din data de 03.10.2018 pronunțată în dosarul nr. 3174/86/2018 de 
Tribunalul Suceava, Secția a II-a Civilă. 
Parafa președintelui instanței,                           Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Suceava, Secția a II-a Civilă 
Dosar nr. 3174/86/2018 
Legea nr. 85/2014 

Încheiere 
Ședința Camerei de Consiliu din data de 28 septembrie 2018 

Instanța constituită din: 
Judecător sindic: Cosovăț Andrei 

Grefier: Tompoş Constantin Alexandru 
La ordine judecarea cererii având ca obiect deschiderea procedurii de insolvență formulată de debitoarea S.C. Grig 
Wood S.R.L. 
La apelul nominal făcut în ședință publică, la prima strigare au lipsit pârțile, situație în care potrivit prevederilor art. 121 
alin. 5 din ROI, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015, instanța dispune lăsarea dosarului la sfârșitul ședinței când, după o 
nouă strigare, în ordinea listei, se constată, de asemenea, lipsa acestora. 
Procedura de citare este legal îndeplinită.  
S-a făcut referatul cauzei, după care: 
Judecătorul-sindic, verificându-și competența, în temeiul dispozițiilor art. 131 alin. 1 din Codul de procedură civilă, 
constată că instanța este competentă general, material și teritorial să judece pricina dedusă judecății, față de dispozițiile 
art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Judecătorul sindic constată cererea în stare de judecată și o reține pentru soluționare. 

Judecătorul sindic, 
Din lipsă de timp pentru deliberare, 

Administrator
Highlight
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Dispune: 
Amână pronunțarea la data de 03.10.2018. 
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 28.09.2018. 
Judecător sindic,            Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Suceava, Secția a II-a Civilă 
Dosar nr. 3174/86/2018 
Legea nr. 85/2014 

Încheiere nr. 417 
Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 03 octombrie 2018 

Instanţa constituită din: 
Judecător sindic: Cosovăț Andrei 

Grefier: Tompoş Constantin Alexandru  
Pe rol, pronunțarea asupra cererii având ca obiect deschiderea procedurii de insolvență formulată de debitoarea S.C. 
Grig Wood S.R.L. 
Concluziile dezbaterilor în fond au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 28 septembrie 2018, care face 
parte integrantă din prezenta şi când din lipsă de timp pentru deliberare pronunţarea a fost amânată pentru data de 
astăzi. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cauzei de față, constată următoarele: 
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 18.09.2018 şi înregistrată sub nr. 3174/86/2018, debitoarea S.C. 
Grig Wood S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii de faliment prin procedura simplificată de insolvenţă. 
În motivare, debitoarea a arătat că la data depunerii cererii datoriile exigibile sunt în cuantum de 2.192.303,98 lei iar 
sumele de bani disponibile în casierie şi conturile bancare sunt în cuantum de 564,90 lei. 
A precizat, astfel, debitoarea că are datorii peste valoarea prag şi mai vechi de 60 de zile. 
În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, debitoarea a solicitat desemnarea în calitate de lichidator judiciar 
a practicianului în insolvență Capital Insol SPRL - Filiala Iași. 
În drept, debitoarea a invocat şi dispoziţiile art. 38 alin. 2 litera e), art. 66 alin. 1, art. 5.29, art. 5 pct. 72 din Legea nr. 
85/2014. 
La dosar au fost ataşate înscrisuri doveditoare (f. 6-51).  
Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele: 
Potrivit art. 5 pct. 29 lit. a) şi b) din Legea nr. 85/2014, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se 
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile; 
insolvența se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa față de creditor; 
prezumția este relativă; insolvența este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă 
datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. 
Totodată, art. 5 pct. 72 al aceluiaşi act normativ stipulează că valoarea prag, ce reprezintă cuantumul minim al creanţei 
necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenței, este de 40.000 lei atât pentru creditori, 
cât şi pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de 
Legea nr. 31/1990, republicată, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de  6 salarii 
medii brute pe economie/salariat. 
Potrivit art. 5 alin. 1 pct. 47 din Legea nr. 85/2014, procedura simplificată reprezintă procedura de insolvenţă prevăzută 
de prezenta lege, prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (2) intră direct în procedura 
falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenței, fie după o perioadă de observaţie de maximum 20 de zile, 
perioadă în care vor fi analizate elementele prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d). 
În cauza dedusă judecăţii, debitorul şi-a declarat intenţia de a fi supus procedurii simplificate de insolvenţă, respectiv de 
intrare în faliment (cererea introductivă; hotărârea adunării generale a asociaţilor -  fila 42). 
Se constată, faţă de înscrisurile de la dosar, depuse conform art. 67 din Legea nr. 85/2014, că debitoarea înregistrează 
datorii de peste 30 de zile, pentru plata cărora nu există fonduri băneşti suficiente, fiind, astfel, îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 66 din textul legislativ amintit. 
De asemenea, debitoarea a precizat că debitele acumulate depăşesc valoarea - prag impusă de lege (2.192.303,98), că 
sunt mai vechi de 60 de zile, că nu deţine sume de bani disponibile decât în cuantum de 564,90 lei. 
Instanţa constată, faţă de cele arătate, respectiv intenția debitorului de intrare în faliment și vădita stare de insolvenţă,  
că se impune admiterea cererii formulate de debitoare. 
În consecinţă, în temeiul art. 71 alin. 1 raportat la art. 38 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2014, va dispune deschiderea 
procedurii simplificate de insolvenţă, prin intrarea direct în faliment, împotriva debitorului Grig Wood S.R.L. 
În temeiul art. 73 raportat la art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, instanţa va desemna în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu pe practicianul în insolvență Capital Insol IPURL - Filiala Iași, care va îndeplini atribuţiile prevăzute 
de art. 64 din Legea nr. 85/2014, stabilind un onorariu provizoriu în cuantum de 2.000 lei. 
În temeiul art. 85 alin. 1 coroborat cu art. 145 alin. 2 litera a) din Legea nr. 85/2014, instanţa va dispune dizolvarea 
debitorului şi va  ridica dreptul de administrare al debitorului. 
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În cele din urmă, se vor dispune măsurile imediate stipulate de lege, respectiv efectuarea notificărilor conform art. 99 
din Legea nr. 85/2014, stabilirea termenelor conform art. 100 din acelaşi act normativ şi impunerea unor interdicţii şi 
obligaţii prevăzute expres de lege. 
Nu în ultimul rând, în cauză, urmează a fi incidente prevederile art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 referitoare la 
dreptul de opoziţie al creditorilor la deschiderea procedurii insolvenței față de debitor. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitorul Grig Wood S.R.L., cu sediul în sat Poiana Mărului, str. Principală, nr. 306, 
comuna Mălini, jud. Suceava. 
În temeiul art. 71 alin. 1  raportat la art. 38 alin. 2 litera e) din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă, prin intrarea direct în faliment, împotriva debitorului Grig Wood S.R.L.. 
În temeiul art. 73 raportat la art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, desemnează în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu pe practicianul în insolvență Capital Insol SPRL - Filiala Iaşi, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 
64 din Legea nr. 85/2014, stabilind un onorariu provizoriu în cuantum de 2.000 lei. 
În temeiul art. 85 alin. 1 coroborat cu art. 145 alin.2 litera a) din Legea nr. 85/2014 dispune dizolvarea debitorului şi 
ridică dreptul de administrare al debitorului. 
În temeiul art. 86 din Legea nr. 85/2014, dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu 
dispună de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 
85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar. 
În temeiul art. 82 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, stabileşte în sarcina debitorului obligaţia de a pune la dispoziţia 
lichidatorului judiciar toate informaţiile şi documentele cerute cu privire la activitatea şi averea debitorului, precum şi 
lista cuprinzând părţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute 
în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 
În temeiul art. 101 alin.1 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de 
la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitorului, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo 
unde este cazul, a formalităţilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014, stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un 
raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă,  până la data de 08.11.2018. 
Fixează termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, la 15.11.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, şi publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanţe 
la 22.11.2018. 
Fixează termenul pentru afişarea  tabelului  definitiv  al  creanţelor la 13.12.2018. 
Fixează  şedinţa  adunării   creditorilor la data de 26.11.2018, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă 
creditorii debitorului, prilej cu care  se va pune în discuţie confirmarea numirii acestuia şi onorariul provizoriu. 
Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către lichidatorul 
judiciar numit în prezenta cauză. 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea încheierii de deschidere a procedurii către judecătoria în 
a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor 
unde debitorul are deschise conturi. 
În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, dispune trimiterea de către lichidatorul judiciar, potrivit prevederilor Codului 
de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum şi publicarea 
acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie.  
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 şi dispune menţionarea la registrul 
comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi 
suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de 
neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi 
păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Dispune, în sarcina lichidatorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, 
cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului 
încasat şi a modalităţii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014.  
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 14.12.2018, ora 9:00 C8FF. 
Executorie. 
Cu drept de opoziţie pentru creditorii debitorului în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către lichidator. 
Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, cererea de apel depunându-se la Tribunalul Suceava.  
Dată în şedinţa Camerei de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.10.2018.  
Judecător sindic,              Grefier, 
Cosovăț Andrei                   Tompoş Constantin Alexandru 
 




