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creanțe cu drept de vot) a fost notificat și prin poștӑ.
Ordinea de zi a ședinței este urmӑtoarea:
Reducerea prețului de vânzare pentru bunurile imobile Halǎ de producţie în suprafaţǎ de 142 mp și depozit în suprafaţǎ
de 56 mp”, situate în comuna Rǎcari, sat Rǎcari, jud. Dâmbovița, de la prețul de 22.449 lei (fără TVA), reprezentând
30% din prețul de evaluare până la prețul de 7.483 lei (fără TVA), reprezentând 10% din prețul de evaluare, cu reduceri
succesive de preț de câte 5%. Menționӑm cӑ bunurile imobile enumerate mai sus sunt amplasate pe un teren aflat ȋn
proprietatea unei persoane fizice.
La prezenta adunare și-au exprimat votul urmӑtorii creditori:
Creditorul Rondocarton SRL (care deține 84,96% din totalul creanțelor cu drept de vot ȋnscrise la masa credalӑ) - vot
transmis prin corespondențӑ, prin care solicitӑ sӑ se procedeze la organizarea de licitații publice avȃnd ca preț de pornire
valoarea stabilitӑ prin raportul de evaluare, la care sӑ se aplice succesiv reduceri de 5%, fӑrӑ ȋnsӑ a se coborȋ sub nivelul
de 10% din valoarea de evaluare.
Creditorul A.J.F.P. Dȃmbovița (care deține 2,26% din totalul creanțelor cu drept de vot ȋnscrise la masa credalӑ) - vot
transmis prin e-mail, prin care solicitӑ sӑ se procedeze la organizarea de licitații publice avȃnd ca preț de pornire
valoarea stabilitӑ prin raportul de evaluare, la care sӑ se aplice succesiv reduceri de 5% fӑrӑ a se coborȋ sub nivelul de
10% din valoarea de evaluare.
Se constatӑ cӑ sunt ȋndeplinite condițiile de cvorum prevӑzute la art. 15, alin.(1) din Legea nr. 85/2006 pentru adoptarea
deciziilor, la aceastӑ adunare votȃnd creditori ce ȋnsumeazӑ 87,22% din totalul creanțelor ȋnscrise la masa credalӑ.
Drept urmare, ȋn cadrul ședinței de astӑzi 31.10.2018, se adoptӑ urmӑtoarea decizie a creditorilor:
Se aprobӑ reducerea treptatӑ a prețului de vânzare pentru bunul imobil Halǎ de producţie în suprafaţǎ de 142 mp și
depozit în suprafaţǎ de 56 mp”, situate în comuna Rǎcari, sat Rǎcari, judeţul Dambovița, de la prețul de 22.449 lei (fără
TVA), reprezentând 30% din prețul de evaluare până la prețul de 7.483 lei (fără TVA), reprezentând 10% din prețul de
evaluare, cu reduceri succesive de preț de câte 5%.
Prezentul proces verbal a fost ȋntocmit ȋn 2(douӑ) exemplare, din care unul pentru lichidatorul judiciar și unul pentru a
fi depus la dosarul cauzei.
Lichidator judiciar:
Cabinet Individual de Insolvenţă Pantelin Marian
Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TERRA TOURISM SRL, cod unic de înregistrare: 16126618
România
Tribunalul Călăraşi
Secţia Civilă
Str. Bucureşti, nr.106
Dosar nr. 1037/98/2018 (număr în format vechi 51/F/2018)
Comunicare Încheiere amânare pronunţare din 17.10.2018 şi
Încheiere Cameră Consiliu din data de 22.10.2018
emisă la: ziua 31 luna 10 anul 2018
Către,
- ORC de pe lângă Tribunalul Călăraşi, cu sediul social în mun. Călăraşi, str. Prel. Bucureşti, nr.7, bl.C20, et.1, jud.
Călăraşi,
Se comunică alăturat, copia Încheierii de amânare a pronunţării din data de 17.10.2018 şi a Încheierii Camerei de
Consiliu de la data de 22.10.2018 pronunţate în dosarul nr. 1037/98/2018 de Tribunalul Călăraşi, Secţia civilă, privind
pe debitoarea SC Terra Tourism SRL, cu sediul în Slobozia, b-dul. Matei Basarab, bl. Z, sc. A, ap. 2, jud. Ialomiţa - prin
lichidator judiciar A&A Consultans SPRL, cu sediul în Bucureşti, b-dul. Carol I, nr. 12, et. 1, sector 3.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România
Tribunalul Călăraşi
Secţia civilă
Înregistrat în evidenţa A.N.S.D.P.C.P. sub nr. 2292
Dosar nr. 1037/98/2018 (Număr în format vechi 51/F/2018)
Încheiere
Şedinţa Camerei de Consiliu de la 17 Octombrie 2018
Completul compus din:
Preşedinte Nicolae Constantin Costache
Grefier Monica Mihaela Năstase
Pe rol judecarea cauzei faliment privind pe debitoarea SC Terra Tourism SRL, având ca obiect deschiderea procedurii
la cererea debitorului.
La apelul nominal făcut în şedinţă, a răspuns avocat Bogdan Dumitru pentru debitoare, în baza împuternicirii avocaţiale
pe care o depune la dosar.
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Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:
Instanţa constată că la dosar au fost ataşate înscrisuri care aparţin dosarului 1374/116/2014, respectiv filele 116-130
inclusiv, şi dispune detaşarea şi înaintarea acestora la dosarul corespunzător.
De asemenea ia act că s-au depus precizări conform solicitărilor de la termenul anterior.
La interpelarea instanţei cu privire la alte cereri de formulat, av. Bogdan Dumitru pentru debitoare depune la dosar un
set de înscrisuri.
Din aceste înscrisuri reiese faptul că în data de 06.07.2018 au avut loc nişte percheziţii într-un dosar penal 126/P/2018,
care se afla la acel moment la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. Ulterior, aşa cum s-a strămutat cauza civilă, s-a
strămutat şi cauza penală, acum fiind la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Documentele depuse şi care în mare
măsură răspund cerinţelor instanţei, însă nu în integralitate sunt singurele documente pe care au putut să le obţină,
având în vedere faptul că, cu ocazia efectuării expertizei s-au ridicat în integralitate documentele. Actele depuse au fost
ridicate de la contabila firmei.
În condiţiile în care există această cerere de strămutare şi s-a strămutat dosarul de la Parchetul Ialomiţa la Parchetul
Bucureşti, arată că nu a avut acces la dosarul penal, întrucât nu a fost repartizat la un procuror de pe lângă Parchetul
Tribunalului Bucureşti. Arată că a depus şi dovada faptului că a formulat cerere pentru copierea acelor acte.
În aceste condiţii, apreciază că se află în poziţia în care pot să ceară a se da eficienţă art. 67 alin.2 raportat la 38 alin 2,
iar în condiţiile în care documentele contabile nu au putut fi găsite, în opinia sa se poate dispune încuviinţarea cererii şi
trecerea la procedura simplificată.
Solicită a se constata că în actele depuse se regăsesc balanţa, registrul de bancă, lipsind acte şi raportări financiare
contabile pe doi ani în urmă, însă actele depuse acoperă toate lipsurile.
Instanţa reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a amâna pronunţarea în cauză, şi în consecinţă,
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunţarea în cauză la data de 22 octombrie 2018.
Pronunţată în şedinţa publica de la 17 octombrie 2018.
Preşedinte,
Grefier,
Nicolae Constantin Costache
Monica Mihaela Nastase
*
România
Tribunalul Călăraşi
Secţia civilă
Înregistrat în evidenţa A.N.S.D.P.C.P. sub nr. 2292
Dosar nr. 1037/98/2018 (Număr în format vechi 51/F/2018)
Încheiere
Şedinţa Camerei de Consiliu de la 22 Octombrie 2018
Completul compus din:
Preşedinte Nicolae Constantin Costache
Grefier Monica Mihaela Năstase
Pe rol judecarea cauzei faliment privind pe debitoarea SC Terra Tourism SRL, având ca obiect deschiderea procedurii
la cererea debitorului.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 17 octombrie 2018 şi au fost consemnate în încheierea din aceea
zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat
pronunţarea la această dată, când a pronunţat următoarea hotărâre.
Judecătorul Sindic,
Asupra cauzei de faţă:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ialomiţa sub nr.1037/98/2018 la data de 27.06.2018 şi apoi la data de
30.07.2018 pe rolul Tribunalului Călăraşi, urmare admiterii cererii de strămutare, debitoarea SC Terra Torrism SRL
Slobozia, cu sediul în Slobozia, b-dul. Matei Basarab, bl. Z, sc. A, ap. 2, judeţul Ialomiţa, înregistrată la O.R.C.
Ialomiţa, sub nr. J21/41/2004, având C.U.I. RO 162126618, a solicitat ca, în baza prevederilor art. 71 alin. 1 din Legea
nr. 85/2014 să se dispună deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi, în temeiul art. 45 alin. 1 lit.d din Legea
85/2014, să fie desemnat în calitate de lichidator judiciar CII Răceanu Vica, cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab,
bl. A 3, sc. A, ap. 2, cam. 5, jud. Ialomiţa.
În motivarea cererii, debitoarea arată că a constatat că în patrimoniul său există un dezechilibru financiar bazat pe lipsa
de lichidităţi şi din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile în patrimoniul său, nu va putea plăti datoriile
exigibile către creditori.
Prin urmare, arată că se află în cazul unei insolvenţe vădite, întrucât nu a achitat în termen de 60 de zile, din cauza
insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, datoriile exigibile către creditorii săi bugetari şi chirografari, astfel cum va
proba prin înscrisurile pe care le depune în susţinerea cererii. Învederează faptul că la data prezentei, valoarea datoriilor
exigibile este de 648.943,35 lei atât faţă de furnizori cât şi faţă de bugetul de stat.
Pentru motivele expuse, apreciază că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Legea 85/2014 privind procedurile de
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prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, pentru ca instanţa să admită cererea şi să dispună deschiderea procedurii de
insolvenţă, astfel:
1. În conformitate cu dispoziţiile art.66 alin.1 din Legea 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să
adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la
apariţia stării de insolvenţă.
2. conform art.5 pct. 29 din lege, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. De asemenea, potrivit art. 5 pct. 29 lit. a) din
lege, insolvenţa este prezumată ca fiind validă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria
faţă de unul sau mai mulţi creditori.
În speţă, apreciază că se află în stare de insolvenţă vădită, întrucât nu a achitat în termen de 60 de zile, din cauza
insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, datoriile exigibile către creditor.
Astfel, apreciază că raportat la stare actuală a patrimoniului, respectiv la insuficienţa fondurilor băneşti disponibile
pentru plata datoriilor exigibile, a certitudinii insolvenţei, cererea este întemeiată.
Pentru toate aceste considerente, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, să se constate că se află în stare
de insolvenţă vădită, şi pe cale de consecinţă, să se dispună deschiderea procedurii generale de insolvenţă.
În conformitate cu prevederile art.223 alin.3 C.pr.civ. a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.
În drept a invocat dispoziţiile art. 66 şi urm. din Legea 85/2014.
În dovedirea cererii a solicitat proba cu înscrisuri.
Prin încheierea din data de 24.07.2018, instanţa a luat act că s-a admis cererea de strămutare şi a trimis cauza spre
soluţionare Tribunalului Călăraşi.
La data de 30 iulie 2018, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Călăraşi.
În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.
Judecătorul sindic, analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma Legii nr.85/2014 constată că cererea formulată de
debitoarea Terra Tourism SRL îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.66-67 raportat la art.71 alin.1 din Lg.85/2014,
din analiza actelor contabile anexate rezultând că societatea înregistrează creanţe într-un cuantum situat peste valoarea
prag instituită de art.5 pct.72 din lege, iar fondurile băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile
sunt insuficiente, după cum rezultă din balanţa analitică. Pe cale de consecinţă, având în vedere că prin declaraţia făcută
potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată, în baza art.71
din Legea nr.85/2014 se va dispune intrarea acesteia în procedura simplificată a falimentului, precum şi ridicarea
dreptului de administrare şi de a dispune de bunurile sale, conform art.85.
În baza art. 71 şi 73 din Legea nr.85/2014 va desemna lichidator judiciar provizoriu al debitoarei pe A & A Consultants
SPRL, cu sediul în Bucureşti, b-dul. Carol I nr.12, et.1, sector 3, care va îndeplini în principal atribuţiile prevăzute de
art. 64 din Legea nr.85/2014 sau prin prezenta în competenţa sa şi îi va stabili acestuia o remuneraţie de 500 lei/lună sub
condiţia justificării cheltuielilor şi confirmării acestui onorariu de către adunarea creditorilor.
În vederea aplicării dispoziţiilor art. 75 din Lege va dispune în baza art. 76 din Legea nr.85/2014 comunicarea prezentei
încheieri către judecătoriile arondate Tribunalului Ialomiţa precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise
conturi.
În baza art. 86 alin. 1 din Legea nr.85/2014 va dispune tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu
dispună de acestea fără ordin din partea lichidatorului judiciar, dispoziţie ce va fi adusă la cunoştinţă băncilor de
lichidatorul judiciar.
În baza art. 63 raportat la art. 59 din Legea 85/2014 va dispune ca lichidatorul judiciar să depună lunar un raport
cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea
procedurii precum şi stadiul efectuării procedurii, raport ce se va publica în extras în B.P.I.
Va dispune inventarierea şi sigilarea de îndată a bunurilor debitoarei de către lichidatorul judiciar desemnat.
Va pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr.85/2014 şi să emită
notificarea prevăzută de art.100 din Legea 85/2014, corelativ cu fixarea termenelor instituite prin textul de lege
menţionat.
În sfârşit, dat fiind că până la pronunţarea prezentei încheieri, la dosarul cauzei au fost înaintate declaraţii de creanţă
formulate de numiţii Zaharia Constanţa şi Creţu Mihai, urmează a dispune înaintarea acestuia lichidatorului judiciar.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de către debitoarea Terra Tourism SRL, cu sediul în mun. Slobozia, b-dul. Matei Basarab,
bl.Z, sc.A, parter, ap.2, jud. Ialomiţa, având CUI 16126618 şi nr. RC J21/41/2004.
În baza art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei Terra
Tourism SRL
În baza art.85 din Legea nr.85/2014 ridică debitoarei dreptul de administrare şi de a dispune de bunurile sale.
În baza art. 71 şi 73 din Legea nr.85/2014 desemnează lichidator judiciar provizoriu al debitoarei pe A & A Consultants
SPRL, cu sediul în Bucureşti, b-dul. Carol I nr.12, et.1, sector 3, care va îndeplini în principal atribuţiile prevăzute de
art.64 din Legea nr.85/2014 sau prin prezenta în competenţa sa şi îi stabileşte acestuia o remuneraţie de 500 lei/lună sub
condiţia justificării cheltuielilor şi confirmării acestui onorariu de către adunarea creditorilor.
În vederea aplicării dispoziţiilor art.75 din Lege dispune în baza art.76 din Legea nr.85/2014 comunicarea prezentei
încheieri către judecătoriile arondate Tribunalului Ialomiţa, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise
conturi, demersuri ce vor fi realizate de către lichidatorul judiciar desemnat.
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În baza art.86 alin.1 din Legea nr.85/2014 dispune tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu
dispună de acestea fără ordin din partea lichidatorului judiciar, dispoziţie ce va fi adusă la cunoştinţă băncilor de
lichidatorul judiciar.
În baza art.63 raportat la art.59 din Legea 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar să depună lunar un raport cuprinzând
descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii
precum şi stadiul efectuării procedurii, raport ce se va publica în extras în B.P.I.
Dispune inventarierea şi sigilarea de îndată a bunurilor debitoarei de către lichidatorul judiciar desemnat.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească raportul prevăzut de art.97 din Legea nr.85/2014 până la termenul
din 30.11.2018.
Dispune lichidatorului judiciar să emită notificarea prevăzută de art.100 din Legea 85/2014.
În baza art.99 alin.3 din Lg.85/2014, notificarea va fi comunicată potrivit prevederilor C.pr.civ., va fi publicată într-un
ziar de largă circulaţie şi în B.P.I.
Notificarea va cuprinde termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la încheierea de deschidere a
procedurii falimentului şi care va fi de 10 zile de la comunicarea notificării efectuată de lichidator către creditori.
În baza art.100 din Legea nr.85/2014, stabileşte termenul limită de depunere a declaraţiilor de creanţă data de
06.12.2018, termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în B.P.I a tabelului preliminar la 14.12.2018,
termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 08.01.2019 şi adunarea creditorilor la 17.12.2018, ora 11:00 la sediul
lichidatorului judiciar.
Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 13.02.2019.
Dispune notificarea prin BPI a deschiderii procedurii simplificate a falimentului, debitoarei şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru efectuarea menţiunilor şi comunicarea sa Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ialomiţa şi lichidatorului judiciar desemnat.
Dispune comunicarea către lichidatorul judiciar desemnat a declaraţiilor de creanţă deja depuse la dosarul cauzei de
către numiţii Zaharia Constanţa şi Creţu Mihai.
Cu apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în B.P.I
Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.10.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Nicolae Constantin Costache
Monica Mihaela Nastase
Termen: 13.02.2018 Camera 2 ora 09.30
Debitor
Nr SC Terra Tourism SRL
Lichidator judiciar
Nr A & A Consultants SPRL
M.N. 23 Octombrie 2018
Red/C.N.Costache/31.10.2018
Tehnored/M.M.Năstase
Ex.3/31.10.2018
Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ARIAN CONSTRUCT COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 22160231
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment
Strada Elena Doamna nr.1A
Dosar 5425/99/2015
(Număr în format vechi 306/2015)
Termen 20 Februarie 2019
Citație
emisă la 29-10-2018
Creditor
1. D.G.R.F.P. Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași - Iași, strada A. Panu, nr.26, judeţ Iași
2. Bancpost SA - sector 2, Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A
Debitor
3. SC Arian Construct Company SRL Iași, strada Aleea Mircea Cel Bătrîn, nr.1, bl.N5, sc.B, et.5, ap.1, judeţ Iași
Lichidator
4. Omega SPRL Iaşi, str. Vasile Lupu, nr.93, bl.V1, sc.B, et.3, ap.2, judeţ Iași
Sunt chemaţi la Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment, strada Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S3, în
ziua de 20.02.2019, ora 9, privind debitoarea SC Arian Construct Company SRL cu sediul în Iaşi, Aleea Mircea cel
Bătrân 1, bl.N5, sc.B, et.5, ap.1, înmatriculată la O.R.C. sub nr.J22/2118/2007, CUI 2216231 pentru închiderea
procedurii insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
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