BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21844/16.11.2018
Admite cererea de repunere în termen formulata de DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR
PUBLICE BUCURESTI, cu sediul în Bucureşti, str. Speranţei nr. 40, sector 2.
Pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat pentru debitoare sa procedeze la analiza creanței.
Cu apel în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 11 septembrie 2018.
Preşedinte,
Grefier,
Năstasie Nicoleta Mirela
Filotie Alin Dumitru
3. Societatea G.D.G. COMPROD SRL, cod unic de înregistrare: 14262931
Tribunalul București
Secţia a VII-a Civila.
Bucureşti Splaiul Independenţei
nr. 319 L, clădirea B, sector 6
Dosar nr. 31963/3/2018
Comunicare încheiere
emisă la: ziua 12 luna 11 anul 2018
Către,
G.D.G. COMPROD SRLcu sediul în Bucureşti, str. Inclinata nr. 81, sector 5, CUI 14262931, J40/9035/2001
Se comunică, alăturat, copia încheierii / sentinţei civile / deciziei civile nr.
din data de 10.10.2018, pronunţată în
dosarul nr. 31963/3/2018, de Tribunalul București, Secţia a VII-a Civila, privind debitorul G.D.G. COMPROD SRLcu
sediul în Bucureşti, str. Inclinata nr. 81, sector 5, CUI 14262931, J40/9035/2001.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Dosar nr. 31963/3/2018
România
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă
Încheiere
Şedinţa camera de consiliu din data de 10.10.2018
Tribunalul constituit din:
Preºedinte – judecător sindic: Dimulescu Gabriela
Grefier: Morariu Adina
Pe rol se află soluţionarea cererii formulate în cauza civilă de faţă de debitoarea G.D.G. COMPROD SRL, întemeiată pe
dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu, cauza fiind luată la ordine, se prezintă debitoarea, prin
avocat Pangrate Silvia Maria, care depune împuternicire avocaţială la dosar (fila 8, vol. 3).
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,
Debitoarea, prin avocat solicită admiterea cererii, deschiderea procedurii împotriva societăţii şi desemnarea
practicianului în insolvenţă menţionat în cuprinsul cererii.
Instanţa, faţă de actele de la dosar, reține cauza spre soluţionarea cererii de deschidere a procedurii.
Tribunalul,
Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului BucureștiSecția a VII a civila sub nr. 31963/3/2018, debitoarea SC
G.D.G. COMPROD SRL, în temeiul art. 65, art. 66, art. 71 şi următoarele din Legea nr. 85/2014, a solicitat aplicarea
dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 la art. 65, alin. 1, şi art. 71, alin. 1, privind deschiderea procedurii generale
a insolvenței împotriva societății având în vedere faptul că se află în stare de insolventa, astfel cum este aceasta
reglementată de dispozițiile legale.
S-a arătat că debitoarea se află în insolventă şi se încadrează în categoria prevăzută de art. 66 alin. 1 din Legea nr.
85/2014, respectiv societatea isi declară prin prezenta intenția de intrare în procedura generala a insolventei, urmând asi reorganiza activitatea conform dispozițiilor Legii insolventei.
S-a solicitat desemnarea unui administrator judiciar conform art. 73 din Legea nr. 85/2006, noi propunând în acest sens
numirea SIGNUM INSOLVENCY SPRL.
În motivarea în fapt a cererii, a arătat că are ca obiect de activitate Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al
materialelor de construcții şi echipamentelor sanitare - 4673.
Administratorul societății a arătat faptul că în contabilitatea societății se înregistrează creanţe lichide şi exigibile a căror
scadență depăşeşte 60 de zile, iar fondurile băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile sunt insuficiente, astfel
cum se defineşte şi în art. 5 pct.29 din lege şi cum reiese şi din documentele financiar-contabile depuse în anexă la
prezenta.
Insolventa este datorată unor considerente strict de natura economică şi anume: reducerea pieţei de constructii civile
rezidenţiale; concurența acerba şi uneori neloială” între jucătorii de pe această piaţă; lipsa finantarilor bancare în
perioada de prăbuşire a domeniului imobiliar, fapt ce a accentuat lipsa de lichiditati a eventualilor clienţi; lipsa unor
măsuri guvernamentale care să susţină mediul de afaceri romanesc aflat în dificultate; toate motivele de mai sus au
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condus la situatia ca începand cu anul 2018, societatea sa fie în incapacitatea de a-si mai desfasura activitatea
economica la parametri normali; intrarea pe piaţă de distributie a materialelor de construcții a producătorilor de astfel de
material, ceea ce a condus la scăderea drastica a marjelor de profit; acapararea pieţei de desfacere a materialelor de
construcții de către lanţurile de hypermarketuri cu profil bricolaje, precum Dedeman, Leroy Merlin, Praktiker. etc.
Prin urmare, a arătat că se află în cazul unei insolvente vădite, întrucât nu a achitat în termen de 60 de zile, din cauza
insuficientei fondurilor băneşti disponibile, datoriile exigibile cătrecreditorii săi bugetari şi chirografari.
A învederat faptul ca, la data prezentei, valoarea datoriilor exigibile mai vechi de 60 de zile este în cuantum total de
7.586.377 lei, din care 283.812 lei la bugetul de stat, 32.500 lei la bugetul local, 32.050 lei credite bancare, furnizori
5.088.515 lei şi 2.149.500 lei către asociatul unic.
În drept a invocat dispozițiile legii 85/2014.
În dovedire a depus la dosar înscrisuri.
Analizând actele şi lucrările dosarului instant reține următoarele:
În fapt, apreciind că este în stare de insolvenţă, debitoarea SC G.D.G. COMPROD S.R.L a formulat prezenta cerere de
deschidere a procedurii generale de insolvenţă, invocând existenţa unor creanţe certe, lichide şi exigibile, mai vechi de
60 de zile de la data scadenţei şi într-un cuantum superior valorii-prag de 40.000 lei, respectiv suma de 7.586.377 lei
reprezentând datorii comerciale și fiscale, pe care nu le poate achita ca urmare a insuficienței disponibilităţi băneşti.
În drept, în conformitate cu disp. art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului
care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe lichide şi exigibile.
Potrivit disp. art. 5 pct. 29 lit. a din Legea 85/2014 insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta după 60 de zile
de la scadenţă nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumția fiind însă relativă. Totodată, potrivit literei b) a art. 3 pct.
29 din același act normativ, insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă
datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.
Conform dispozițiilor art. 66 al. 1 corelat cu art. 72 din Legea nr. 85/2014, debitorul care constată că nu mai dispune de
fonduri băneşti suficiente pentru plata datoriilor exigibile este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus
dispoziţiilor prezentei legi în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.
În speță, analizând înscrisurile depuse în probațiune de către debitoare și văzând disp. art. 5 pct. 29 precitat instanța
constată că societatea debitoare SC G.D.G. COMPROD SRL a depus la dosarul cauzei înscrisurile prevăzute de art. 67
din Lege, din care rezultă incapacitatea acesteia de achitare a datoriilor exigibile faţă de lipsa fondurilor băneşti, precum
şi starea vădită de insolvenţă în care se află la momentul formulării cererii. Existența creanțelor în cuantum ce depășește
valoarea prag prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea 85/2014 rezultă din cuprinsul documentelor contabile şi
extracontabile anexate cât și din lista creditorilor societăţii debitoare cu creanţe în sumă de 7.586.377 lei reprezentând
datorii comerciale și fiscale, pe care nu le poate achita ca urmare a insuficienței disponibilităţi băneşti, astfel că
judecătorul sindic apreciază că debitoarea este în stare de insolventa datorită insuficientei fondurilor bănesti disponibile
pentru plata datoriilor exigibile.
Față de aceste aspecte instanța va dispune deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei SC G.D.G.
COMPROD SRL.
În baza art. 100 și art. 71 al. 2 din Legea 85/2014 instanța va stabili termenele limită prevăzute de art. 100 respectiv: a)
termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 15 zile de la
primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării
termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului – 26.11.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar
de creanţe – 17.12.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 11.01.2019; e) data primei şedinţe a
adunării generale a creditorilor – 24.12.2018.
Va desemna ca administrator judiciar provizoriu pe SIGNUM INSOLVENCY SPRL 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 2.000 lei din averea
debitorului.
Instanța va pune în vedere administratorului 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.
De asemenea îi va pune în vedere 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 aceeași
lege.
Totodată va dispune 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.
Instanța va pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată; va dispune
îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi și va pune în
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vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
În final, pentru continuarea procedurii, va fixa termen la 23.01.2019.
Pentru aceste motive în numele legii dispune:
Admite cererea debitorului G.D.G. COMPROD SRL cu sediul în Bucureşti, str. Inclinata nr. 81, sector 5, CUI
14262931, J40/9035/2001.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide
procedura generală împotriva debitorului G.D.G. COMPROD SRL
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de
deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10
zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului – 26.11.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 17.12.2018 d) termenul de definitivare a
tabelului creanţelor –11.01.2019; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 24.12.2018.
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe SIGNUM INSOLVENCYSPRL 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 2.000 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.
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 lichidatorului 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 administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 23.01.2019 .
Executorie.
Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi
depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă.
Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 10.10.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Dimulescu Gabriela
Morariu Adina
4. Societatea SAMOS CHEESECAKE SRL, cod unic de înregistrare: 35788182
SCP INSOLBIS SPRL – Filiala BucureştiSediul social: Bucureşti, sector 3, str. Gabroveni, nr. 61, sc. A, ap. 23, cam. 1,
Adresa corespondenta: Bistriţa, Nicole Titulescu, nr. 7, Bistriţa Năsăud
Nr. de inregistrare RFO II 0892, CIF 3749360; Tel: 0723.569.386; Fax: 0263/216.863, Email: office@insolbis.ro
Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII-a Civilă
Dosar nr. 47744/3/2017
Termen: 05.02.2019
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului
debitoarei SC Samos Cheesecake SRL
Nr. 469/13.11.2018
1. Date privind dosarul nr. 47744/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bucureştii - Secţia a VII a Civilă
2.Arhiva/Registratura instantei: Splaiul Independentei nr. 319L, cladirea B, Sema Parc, sector 6. Program de lucru cu
publicul: zilnic intre orele 9.30 - 14.00.
3.Debitor: SC SAMOS CHEESECAKE SRL cu sediul social în Bucureşti, str. Brailita, nr. 5, bloc V 10,scara 2,etaj
7,ap.50, sector 3 numar de inregistrare în registrul comerþului J40/3686/2016; cod unic de inregistrare 35788182.
4.Creditori: Parklake Shoping SA, str. Liviu Rebreanu, nr. 4, Centrul Comercial Si de Loisir Parklake, Bucureşti, sector
3, reperezentata convenţional de SCA ZAMFIRESCU, RACOŢI &PARTENERS cu sediul în str. Plantelor, nr. 12, sec.
2 Bucureşti, Direcţia Generala a finaţelor Publice Bucureşti - biroul juridic 3, Bucureşti, sector 3, Calea Moşilor, nr.
156, S. Dolimar Trio Soy SRL, str. C. Constantinescu, nr. 14, Bl. 6, sc.A, ap. 19, Campulung, jud. Arges, S. Pralin SRL,
Cisnadie, str. Cetăţii, nr. 13, jud. Sibiu
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