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Sibiu, str. Calea Dumbrăvii Nr. 30 
România 
Dosar Nr.: 2214/85/2018 

Comunicare încheiere nr. 417/CC ,  
emisă la: 17/10/2018 

Către, 
debitor 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr. 417/CC din data de 12/10/2018, pronunţată în dosarul nr. 2214/85/2018, de  
Tribunalul Sibiu, Secţia A II-A Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind şi pe debitor S.C. EURO 
TRUCKING LOGISTICS S.R.L., J32/948/2016, CUI 36327462 - Sibiu, Str. Şcoala de Înot, nr. 22. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                        Grefier, 

                        Popescu Maria 
* 

România 
Tribunalul Sibiu 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 2214/85/2018 

Încheiere nr. 417/CC 
Camera de consiliu de la 12 Octombrie 2018  

Completul compus din: 
Preşedinte Andreia Laura Stănese 

Grefier Maria Popescu 
Pe rol fiind judecarea cauzei Faliment privind pedebitor SC EURO TRUCKING LOGISTICS SRL, J32/948/2016, CUI 
36327462, având ca obiectcererea debitorului art.66 din Legea nr. 85/2014. 
 Prezenta cerere se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că s-au înregistrat la dosar: oferte pentru 
preluarea atribuţiilor de administrator/lichidator judiciar şi actele prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
85/2014, conform dipoziţiilor stabilite de instanţă prin rezoluţia din data de 03.10.2018. 
Tribunalul, reţine că, prezentei cauze îi sunt aplicabile dispoziţiile NCPC, sens în care, verificându-şi din oficiu 
competenţa în conformitate cu dispoziţiile art. 131 din C.pr.civilă, instanţa constată că este competentă general, material 
şi teritorial să soluţioneze cauza. 

Judecătorul sindic, 
Constată că prin cererea înregistrată la data de 02.10.2018, debitorul SC EURO TRUCKING LOGISTIC SRL, 
J32/948/2016, CUI 36327462, prin reprezentant legal a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei în formă 
simplificată. 
În motivarea cererii debitorul a arătat în esenţă, că societatea are debite restante în cuantum de peste 40000 lei, respectiv 
2.606.922 lei, iar fondurile băneşti sunt insuficiente pentru plata datoriilor certe lichide şi exigibile. 
În drept s-au invocat prevederile Legii nr. 85/2014: 
Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma cerinţelor impuse prin dispoziţiile art. 66 şi 67 din Legea nr. 
85/2014 se constată că aceasta este întemeiată. 
Astfel, debitorul este o societate comercială, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J32/948/2016, CUI 36327462, 
fiind îndeplinită astfel prima condiţie, prevăzută de art. 3 alin. (1) şi art. 5 pct. 26 din Legea nr. 85/2014, care prin 
reprezentant legal şi-a declarat intenţia de intrare în faliment, conform art. 38 alin. 2 lit. e) din legea insolvenţei. 
A doua condiţie necesară şi obligatorie prevăzută de art. 66 din Legea nr. 85/2014, pentru declanşarea procedurii este 
aceea ca debitorul să se afle în stare de insolvenţă. 
Elementele insolvenţei sunt potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, insuficienţa fondurilor băneşti şi 
imposibilitatea de plată a datoriilor exigibile, cauzată de lipsa de lichidităţi. 
În dovedirea acestei stări de fapt debitorul prin reprezentantul său legal a depus documentele prevăzute de art. 67 din 
Legea nr. 85/2014.  
Potrivit situaţiilor financiare depuse la dosarul cauzei, care atestă faptul că debitorul are datorii care depăşesc în 
cuantum valoarea prag de 40000 lei prevăzută de art.5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 şi având în vedere manifestarea de 
voinţă a reprezentantului legal, privind intrarea în faliment se poate aprecia că debitorul poate fi considerat prezumat în 
insolvenţă, prezumţie legală relativă pe care creditorii sociali o vor putea răsturna pe calea opoziţiei, făcând dovada 
fondurilor băneşti disponibile. 
Faţă de această stare de fapt, judecătorul sindic ţinând cont de prevederile art. 66 raportat la prevederile art. 38 alin. 2 
lit. e) şi ale art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, constată că cererea debitorului corespunde cerinţelor prevăzute de 
textele de lege menţionate şi ca atare, se va dispune în baza art. 71 alin. (1) deschiderea procedurii insolvenţei. 
Pe cale de consecinţă, se va dispune conform art. 145 alin. (1) lit. A, pct. a) şi b) din Legea nr. 85/2014 dizolvarea 
debitorului SC EURO TRUCKING LOGISTIC SRL, J32/948/2016, CUI 36327462, şi ridicarea dreptului de 
administrare. 
În conformitate cu prevederile art. 73 raportat la prevederile art. 45 alin.1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, se va desemna în 
calitate de lichidator provizoriu, RELCO ACTIVE SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o 
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retribuţie lunară de 1000 lei. 
Pentru aceste motive, în numele legii,  dispune : 

Admite cererea formulată de debitoarea SC EURO TRUCKING LOGISTIC SRL, J32/948/2016, CUI 36327462, cu 
sediul în Sibiu, str. Şcoala de Înot, nr. 22, jud. Sibiu, prin administrator Jozef Maria L. Segers şi în consecinţă: 
În temeiul art.71 aliniatul (1) raportat la art. 67 aliniat 1 litera g) şi art. 38 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2014:  
Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC EURO TRUCKING LOGISTIC 
SRL, J32/948/2016, CUI 36327462. 
In temeiul art. 145 alin. 1 lit. A pct. a) şi b) din Legea privind procedura insolvenţei; 
Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC EURO TRUCKING LOGISTIC SRL, J32/948/2016, CUI 
36327462, cu sediul în Sibiu, str. Şcoala de Înot, nr. 22, jud. Sibiu. 
In temeiul art.145 coroborat cu art. 147 din Legea nr.85/2014, 
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al administratorilor sociali ai debitoarei. 
În temeiul art.73 raportat la art. 45 alin. (1) litera d) coroborat cu art. 57 alin.1 din Legea nr. 85/2014:  
Desemnează lichidator judiciar provizoriu la cererea debitorului RELCO ACTIVE SPRL, cu sediul în Sibiu, str. 
Nicolae Iorga, nr. 11, et. 1, jud. Sibiu, RFO II-0054, CIF 20800504, cu o retribuţie de 1000 de lei/lunar, care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din lege. 
În baza art. 64 aliniat (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, pune în vedere lichidatorului judiciar ca în termen de 40 de zile 
de la desemnarea acestuia să întocmească un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la 
insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora 
în condiţiile art. 169-173. 
În baza art. 71 aliniat (2) raportat la art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014 dispune lichidatorului judiciar, notificarea 
deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, care se 
va realiza conform Codului de procedură civilă prin publicare într-un ziar de largă circulaţie şi prin Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă, creditorii având drept de opoziţie faţă de încheierea de deschidere a procedurii, în 10 zile de 
la comunicarea notificării. 
În baza art. 53 raportat la art. 52 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu ca în termen de 
10 zile de la notificarea deschiderii procedurii să convoace adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor 
persoanei juridice în vederea desemnării administratorului special. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune 
menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar provizoriu. 
În baza art. 100 aliniatul (1) din Legea nr. 85/2014: 
Fixează termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă 26.11.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor 
la 06.12.2018. 
Fixează termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar. 
Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la 03.01.2019. 
Stabileşte Adunarea Creditorilor la 11.12.2018, ce va avea ca ordine de zi alegerea Comitetului de Creditori, 
confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia. Adunarea va fi convocată şi prezidată 
de lichidatorul judiciar, la ora şi locul stabilit de acesta. 
În 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 două 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. 
În baza art. 71 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea de îndată a prezentei minute lichidatorului judiciar 
provizoriu. 
În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei către 
instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor 
băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
În baza art. 86 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere tuturor băncilor la care debitorul are sume în conturi să nu dispună 
de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar. Lichidatorului judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea 
acestei interdicţii. 
Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la primirea notificării de deschidere a procedurii prin 
raportare la dispoziţiile art. 71 aliniat (2) din Legea insolvenţei. 
Stabileşte termen în şedinţa publică din 10.01.2019. 
Executorie.  
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la Tribunalul Sibiu. 
Dată în camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi, 12.10.2018. 
Judecător sindic,                   Grefier 
Andreia Laura Stănese                   Maria Popescu 

* 




