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EXPERT IT SRL - REGHIN, str. Mihai Viteazu, nr. 208, Judeţ MUREŞ 

Sunt chemaţi la această instanţă, camera E29 etaj 1 C18 în data de 08.02.2019 ora 09.00 în calitate de 

creditor/participant/intimat/intervenient/petent în proces cu debitoarea MONOSIT CONIMPEX SRL cu sediul în sector 

1, Bucureşti, str. Maslinului, nr. 1, demisol, ap. 1, CUI 3382967 şi nr ONRC J40/31280/1992 

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 afara celor de ordine publică. 

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 

5. Societatea NEVADA GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 15671209 

Convocare adunarea creditorilor SC Nevada Grup SRL, 

- în faliment, en fallite, în bankruptcy- 

Nr. 160/08.10.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 14983/3/2018 

Anul 2018 Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă- Faliment 

2.1. Debitor NEVADA GRUP SRL 

Sediul :Bucureşti, str. George Enescu nr.27-29, subsol 1, sector 1, 

Numar de ordine în registrul comerţului J40/11131/2003, CUI 15671209 

3. Creditori lista anexa 

Listă anexă: 

4. Lichidator judiciar RUBIK INSOLV IPURL, cu sediul în Bucureşti, Bulevadul Unirii nr.37, bl. A4, sc.1, et.5, ap. 24, 

sector 3, avand Cod de identificare fiscala: 38355183 şi numar de inregistrare în Registrul Formelor de Organizare: 

RFO II-0913 reprezentata de asociat coordonator Cristina Popa. 

Adresa de e-mail: office.rubikinsolv@gmail.com 

5. Subscrisa/Subsemnatul(a): RUBIK INSOLV IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului NEVADA GRUP 

SRL conform Hotararii intermediare 4245/2018 din data de 28.06.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti sectia a VII-

a Civilă-Faliment, în dosarul 14983/3/2018 adunarea creditorilor debitoarei SC Nevada GRUP SRL -aflat în faliment, 

en fallite, în bankruptcy- 

Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar RUBIK INSOLV IPURL din Bucureşti, Bulevardul 

Unirii, nr.37, bl. A4, sc.1, et.5, ap. 24, sector 3; Data: 22.10.2018; Orele: 14:00. 

Creditorii pot fi reprezentati în cadrul adunarii prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, în cazul creditorilor 

bugetari şi ai celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. 

Creditorii vor putea vota şi prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnatura fiind legalizata de 

notarul public ori certificata şi atestata de un avocat, sau inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat, atasat ori 

asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, poate fi comunicata lichidatorului judiciar, prin 

orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului. 

Ordinea de zi: 

- Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneratiei. 

- Prezentarea situatiei debitorului şi a rapoartelor prevazute de lege. 

Lichidator judiciar, 

Rubik Insolv IPURL, 

Prin practician în insolventa doamna Cristina Popa 

 

6. Societatea PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL, cod unic de înregistrare: 20016028 

România  

Tribunalul Bucureşti  

Splaiul Independenţei nr. 319 L, Cladirea B, sector 6  

Bucureşti  

Secţia A-VII-A Civilă  

Dosar nr. 28641/3/2018 

Comunicare încheiere civilă 

 emisă la: ziua 16 luna 10 anul 2018 

Către,  

DEBITOR 

1. PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL - sector 6, Bucureşti, str. Compasului, nr. 8, et. subs, p,1, ap. 1 

CREDITOR 

2. DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 - Bucureşti, sector 6, BD.DRUMUL 

TABEREI, nr. 18 

Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 13.09.2018 pronunţată în dosarul nr. 28641/3/2018 de Tribunalul 

Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL, cu sediul în sector 6, 

Bucureşti, str. Compasului, nr. 8,. Subsol şi parter, et.1, ap. 1, având J40/14616/2013, CUI 20016028. 

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 

Administrator
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Dosar nr.28641/3/2018 

România 

Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă 

Încheiere 

Şedinţa din Camera de Consiliu de la data de 13.09.2018 

Tribunalul constituit din: 

Presedinte – Judecător Sindic: Nedelea Roxana 

Grefier: Nedelcu Alexandra-Maria 

Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de către PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL. 

La apelul nominal făcut în camera de consiliu au lipsit părţile. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată următoarele: 

- cauza are ca obiect: cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 

- stadiul procesual:primă instanţă. 

- cererea se soluţionează fără citarea părţilor 

Nemaifiind alte demersuri de întreprins şi cereri de natură judiciară aferente procedurii de soluţionat, instanţa reţine 

cauza în pronunţare. 

Tribunalul, 

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele: 

Prin cererea înregistrată la data de 23.08.2018pe rolul Tribunalului Bucureşti secţia a VII-a civilă sub nr. 28641/3/2018, 

debitorul PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL a solicitat în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi desemnarea în calitate de 

administrator judiciar a practicianului CII COROLEA IULIAN. 

În motivarea cererii debitoarea a arătat, că societatea se află în stare de iminentă insolvenţă, având în vedere faptul că 

datoriile de plată către furnizori cu scadenţă mai mare de 60 de zile sunt în cuantum de 672.644,28 lei; iar creanţele 

chirografare nescadente în cuantum de 3.917.280,28 lei vor ajunge la termenul de plată în data de 31.12.2018. 

Totodată s-a mai arătat faptul că datoriile de plată către ANAF, la data de 02.08.2018, sunt în cuantum de 3.378.838 lei, 

din care pentru menţinerea convenţiei de eşalonare pentru suma de 2.866.403 lei este necesar să fie achitată suma de 

512.435 lei, sumă de care societatea nu dispune 

De asemenea debitoarea a mai învederat faptul că din cauza situaţiei economice precare, a dificultăţilor întâmpinate în 

realizarea obiectului de activitate pe fondul neîncasării la rândul său de la beneficiari, societatea nu mai face faţă 

datoriilor exigibile faţă de creditori. 

S-a mai arătat de către debitoare faptul că domeniul principal de activitate al societăţii a fost cel dat de Cod CAEN 8130 

– Activităţi de întreţinere peisagistică 

În susţinerea cererii debitoarea a depus la dosarul cauzei înscrisuri. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 38 alin.1, art.66 şi art.67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Cererea a fost legal timbră cu taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din 

O.U.G. nr. 80/2013 ( fila nr.10). 

Analizând materialul probator existent în cauză, judecătorul sindic reţine următoarele: 

Analizând cererea formulată de către reprezentantul debitorului, tribunalul reţine că potrivit art. 145 din legea nr. 

85/2014 „Judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în condiţiile art. 71, intrarea în 

faliment în următoarele cazuri: a) debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată; b) debitorul nu şi-a 

declarat intenţia de reorganizare; c) niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de 

reorganizare, potrivit dispoziţiilor art. 132, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat” 

Conform art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 „Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66, 

judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută potrivit 

prevederilor art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una 

dintre categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii 

simplificate. Minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată, administratorului 

judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic”. 

În cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale menționate, debitorul exprimându-şi intenţia de 

reorganizare, indicând că nu îşi poate achita datoriile către creditorii săi a căror valoare depăşeşte pragul prev. de art. 4 

pct.72 din lege, astfel cum rezultă din lista creditorilor depusă la dosar. 

Va fixa următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de 

deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, 

b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 29.10.2018; 

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 

preliminar de creanţe – 19.11.2018; 

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 14.12.2018; 

e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 26.11.2018. 

Va desemna administrator judiciar provizoriu, la solicitarea debitoarei pe CII COROLEA IULIAN care va îndeplini 

atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3000 lei din 
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averea debitorului. 

În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în 

condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor 

menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului 

comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este 

înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul 

comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 

85/2014. 

Va pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri 

inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, 

raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut 

la art. 97 din aceiaşi lege. 

Va pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor 

persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special în termen de maxim 10 de zile de la notificarea 

deschiderea procedurii. 

În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, va 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 disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 

Va pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune 

îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. 

Va pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 

85/2014. 

Va fixa termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 10.01.2019. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitoarei PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL, cu sediul în sector 6, Bucureşti, str. 

Compasului, nr. 8,. Subsol şi parter, et.1, ap. 1, având J40/14616/2013, CUI 20016028. 

În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide 

procedura generală împotriva debitoarei. 

Fixează următoarele termene limită: 

a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 10 zile de la 

notificare, 

b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 29.10.2018; 

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 

preliminar de creanţe – 19.11.2018; 

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 14.12.2018; 

e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 26.11.2018. 

În baza art. 45 alin. 1. lit. d din Legea 85/2014, numeşte administrator judiciar provizoriu, LA SOLICITAREA 

DEBITOAREI, practicianul în insolvenţă CII COROLEA IULIAN care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 

raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3000 lei din averea debitorului. 

În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile 

art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în 

lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după 

caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 

efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi 

tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  

Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea 

bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 

art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi 

lege. 

Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor 

persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special în termen de maxim 10 de zile de la notificarea 

deschiderea procedurii. 

În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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 disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 

Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 

formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. 

Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar, raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 

85/2014. 

Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 10.01.2019. 
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Executorie. 

Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.09.2018. 

Presedinte             Grefier 

Nedelea Roxana          Nedelcu Alexandra-Maria 

7. Societatea Q-PROD SRL, cod unic de înregistrare: 25721010 

România 

Tribunalul Bucureşti 

Secţia a VII-a Civila 

Str. Splaiul Independenţei nr 319L, 

Clădirea B, sector 6 

Dosar 34472/3/2017 

Comunicare sentinţă civila Nr 5176 

 emisă la: ziua 12 luna 10 anul 2018 

Către, 

DEBITOR 

S.C. Q-PROD SRL cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Sabareni, nr.24-26, Corp Administrativ, et.2, Birou 1A203n, 

sector 6 

lichidatorul judiciar Fiducia SPRL 

CREDITOR 

2. ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - 

3. MESSER ROMANIA GAZ SRL - 

4. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA 

ADMINISTRATIEI SECTOR 6 A FINANTELOR PUBLICE - 

5. SC IAICA SA - 

6. ARSTATE SRL - 

7. Cibin Development SA - 

8. FLARO PROD SA - 

9. SC Romvega SRL - 

Se comunică, alăturat, copia încheierii civile/sentinţei civile/deciziei civile nr. 5176 din data de 27.09.2018 pronunţată 

în dosarul nr. 34472/3/2017 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila privind debitorul SC Q-PROD SRL cu sediul 

în Bucureşti, str. Drumul Sabareni, nr.24-26, Corp Administrativ, et.2, Birou 1A203n, sector 6 

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 

ECLI:RO:TBBUC:2018:005.005176 

Dosar nr. 34472/3/2017 

România 

Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă 

Sentinta civila nr. 5176 

Şedinţa Publică din data de 27.09.2018 

Tribunalul constituit din: 

Preşedinte – Judecător Sindic: Costache Ivanov Cristina 

Grefier: Frînculescu Iulia 

Pe rol soluţionarea cauzei civile formulată de debitorul SC Q-PROD SRL cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Sabareni, 

nr.24-26, Corp Administrativ, et.2, Birou 1A203n, sector 6, fiind înregistrată în registrul comerþului sub nr. 

J40/15932/2016, având CUI 25721010, întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă. 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns lichidatorul judiciar Fiducia SPRL, prin reprezentant, lipsă fiind 

celelalte părţi. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că prin serviciul registratură s-a depus 

proces verbal de licitaţie, rapoarte financiare, planuri de distribuire, procesul verbal al Adunării Creditorilor din 

11.07.2018 şi raport final de către lichidatorul judiciar, după care: 

Lichidatorul judiciar învederează instanţei că debitoarea nu mai desfăşoară nici un fel de activitate şi că nu mai deţine în 

patrimoniu lichidităţi sau bunuri care prin valorificare să achite masa credală. Solicită închiderea procedurii insolvenţei 

potrivit art. 174 alin. 2 din Legea 85/2014. 

Instanţa, faţă de actele de la dosar, reţine cauza spre soluţionarea cererii de închidere a procedurii împotriva debitoarei.  

Tribunalul, 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele: 

Prin cererea formulată la data de 12.09.2017 sub nr. 34472/3/2017 de SC Q-PROD SRL în temeiul dispoziţiilor Legii 

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, s-a solicitat deschiderea procedurii 

Administrator
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