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2. Societatea LIDERPLAST SRL, cod unic de înregistrare: 18890998
România
Tribunalul Comercial Cluj
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4
Cod operator date cu caracter personal 11553
Dosar nr. 1036/1285/2018
Către,
Debitor
Nr Liderplast SRL - Com. Săvădisla, Lita, Ap. 14a, Judeţ Cluj
Intimat
Nr ORC de pe lângă Tribunalul Cluj - Cluj-Napoca, Str. Iaşilor, Nr. 24, Judeţ Cluj
Lichidator
Nr Asset Reconvery IPURL - Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu, Nr. 19, Judeţ Cluj
Judecătoria Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Tribunalul Cluj - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Curtea De Apel Cluj - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj
Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146
Se comunică, alăturat, copia sentinţei comerciale nr.1997/C/2018 pronunţată la data de 28.11.2018 de către Tribunalul
Specializat Cluj în dosar nr. 1036/1285/2018 (Număr în format vechi ) privind debitoarea SC Liderplast SRL, spre
comunicare participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvenţă.
Grefier,
Giurgiu Teodora
*
România
Tribunalul Specializat Cluj
Dosar nr.1036/1285/2018
Cod operator date cu caracter personal 11553
Cod ECLI:RO:TBSCJ:2018:001.001997
Încheierea Civilă Nr.1997/C/2018
Şedinţa Camerei de consiliu din data de 28.11.2018
Instanţa este constituită din:
Judecător Sindic: Daniela Hamciuc
Grefier: Teodora Giurgiu
S-a luat spre examinare cererea privind deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Liderplast SRL, la solicitarea
acesteia în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.
Soluţionarea cauzei se face în Camera de consiliu fără citare, potrivit art. 66 alin.10 din Legea nr. 85/2014.
S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că au fost înregistrate oferte de servicii formulate de Aset Reconverz IPURL,
Dogaru, Oană Şi Asocia’ii SPRL,C.I.I Szoke Manea Monica Lelia,Management Reorganiyare Lichidare Iaşi SPRL,
C.I.I Horaţiu Hînganu, Solvendi SPRL, CITR Filiala Cluj SPRL C.I.I Terpe Maria Cristina, Rtz&Parteners SPRL,
Mureş Insolvency SPRL, Casa De Insolvenţă Avi Consulting IPURL,S.O.S. Insolv Sprl,Fineco Insolvency SPRL,
Carpat Insolv IPURL, Expert Insolvenţă SPRL, Pro Insolv IPURL, C.I.I Fodorean Corina Şi C.I.I Rusu Cecilia.
Judecătorul sindic, verificând competenţa de ordine publică potrivit art.131 alin.1 NCPC, reţine competenţa generală,
materială şi teritorială de soluţionare a prezentei cauze în temeiul art. 41 alin.1 din Legea nr. 85/2014.
Totodată, judecătorul sindic încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar şi în baza înscrisurilor depuse la dosar,
reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Deliberând, reţine că prin cererea formulată înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj la data de 21.11.2018 sub
nr. de dosar 1036/1285/2018, debitoarea SC Liderplast SRL a solicitat deschiderea procedurii în formă generală
împotriva debitoarei SC Liderplast SRL şi desemnarea ca lichidator a Asset Reconvery IPURL.
În motivare, debitoarea a arătat că, în fapt, societatea Liderplast SRL îşi desfăşoară activitatea începând cu anul 2006,
având ea obiect de activitate principal Fabricarea de uşi şi ferestre din metal., cod CAEN 2512.
În acest moment, societatea întâmpină severe dificultăţi economice, aflându-se în imposibilitatea de a-şi mai onora
obligaţiile de plată născute ca urmare a activităţii desfăşurate, motiv pentru care am formulat prezenta cerere de
deschidere a procedurii insolvenţei în temeiul Legii nr. 85/2014.
Situaţia economică dificilă a societăţii rezultă din documentele ataşate prezentei în conformitate cu dispoziţiile art. 67
alin. (1) din Legea nr. 85/2014.
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 lit. d), art. 57 alin. 1 şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, vă solicităm să
desemnaţi în calitate de administrator judiciar în vederea exercitării atribuţiilor legale în cadrul procedurii de insolvenţă,
pe Asset Recovery IPURL, înscris în Tabloul UNPIR sub nr. RFO II -0911 cu sediul profesional în Cluj-Napoca, str.
Avram Iancu, nr. 8, ap. 2B, jud. Cluj, fax 0372897096. email office@assetrccovery.ro, tel. 0721414183
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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În concluzie, se solicită admiterea cererii şi să se dispună, deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă
de Liderplast SRL.
În probaţiune, anexează prezentei cereri documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.
În drept îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 1, art. 3 alin. 1, art. 5 pct. 47, art. 5 pct. 72, art. 38 alin. 2 lit. e, art. 41
alin. I, art. 45 alin. 1, lit. a), şi d), art. 57 alin. 1, art. 65 alin. l,art. 66alin. 1,5 şi 10, art. 67 şi art. 71 alin. I şi art. 73, din
Legea nr. 85/2014, art. 527 şi 530 C. proc. civ.
Cererea a fost legal timbrată cu 200 de lei taxă judiciară de timbru, fila 3.
Analizând cererea formulată de către debitoare, judecătorul sindic urmează a constata următoarele:
Conform art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă insolvenţa
este definită ca fiind acea stare a patrimoniului ce se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile
pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, insolvenţa prezumându-se atunci când debitorul, după 60 de zile de la
scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor.
Totodată, legiuitorul prin dispoziţiile art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 a instituit, în plus, o condiţie de admisibilitate
a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de debitoare, şi anume, aceea a valorii-prag de 40.000 lei. În
accepţiunea normei legale menţionată anterior, valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi
introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag 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, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi, este de minim 6 salarii medii brute pe
economie.
Din actele financiar-contabile depuse în probaţiune de debitoare se poate constata că, pe de o parte, din contul de profit
şi pierdere aferent anului 2017, reiese că debitoarea a încheiat exerciţiul financiar 2017 înregistrând un profit de
398.115 lei, iar balanţa de verificare aferentă lunii octombrie 2018 indică datorii de 2.681.179,16 lei, constatând
totodată faptul că debitoarea nu deţine disponibilităţi băneşti pentru plata datoriilor.
În acest context, judecătorul sindic reţine incidenţa dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora
debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor Legii nr.
85/2014, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.
Ca atare, în temeiul dispoziţiilor art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va dispune deschiderea procedurii generale a
insolvenţei faţă de debitoarea Liderplast SRL.
În ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar provizoriu, judecătorul sindic va lua act de opţiunea
debitoarei, urmând ca, în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 să desemneze în calitate de administrator
judiciar provizoriu Asset Recovery IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din acelaşi act normativ.
În temeiul art. 74 din lege, stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile
prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
Potrivit art. 52-53 din Legea nr. 85/2014 va dispune desemnarea administratorului special.
Se va stabili în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a întocmi şi depune la dosar un raport asupra cauzelor şi
împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă conform prev. art. 97 din Legea nr. 85/2014.
Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2014 se va dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie
se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în
sarcina administratorului judiciar.
Conform art. 82 din lege, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar toate
informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni
anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 se va dispune în sarcina administratorului judiciar efectuarea notificărilor prev.
de art. 100 din Legea nr. 85/2014.
În baza prev. art. 100 alin. 1 lit. b,c,d coroborat cu art. 111 alin. 2 din Legea nr.85/2014, se va fixa termenul limită
pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 14 ianuarie 2019, termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea, publicarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 04 februarie
2019, termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul
judiciar în tabelul preliminar, de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi
termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 20 februarie
2019, sala 102, ora 08.00.
În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune
rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor.
De asemenea, în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 judecătorul sindic va stabili în sarcina administratorului judiciar
obligaţia de a depune raportul prevăzut de textul arătat, în termen de maxim 20 de zile de la data desemnării sale, cu
obligaţia de a notifică: creditoarea şi debitoarea în cazul formulării unei propuneri de intrare a debitoarei în faliment în
procedură simplificată şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 09 ianuarie 2019, sala 102, ora
09.00.
Pentru aceste motive în numele legii dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Liderplast SRL, cu sediul în comuna Săvădisla, sat Lita nr. 14A, jud. Cluj,
având J12/2592/2006 şi CUI 18890998 şi, în consecinţă:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC Liderplast SRL şi desemnează în calitate de
administrator judiciar provizoriu pe Asset Recovery IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea
nr. 85/2014.
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1
din Legea nr. 85/2014 în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
Dispune desemnarea administratorului special.
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorilor, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform
prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014.
Stabileşte în sarcina debitorilor/administratorului special obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar
toate informaţiile cerute cu privire la activitatea debitorilor, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6
luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.
Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorilor, tuturor băncilor
unde debitorii au deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 100 din Legea nr.
85/2014.
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 14 ianuarie 2019, termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, publicarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de
04 februarie 2019, termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de
lichidatorul judiciar în tabelul preliminar, de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
20 februarie 2019, sala 102, ora 09.00.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor
sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 în
termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifică: debitoarea în cazul formulării unei
propuneri de trecere a debitoarei în faliment în procedură simplificată şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport
pentru data de 12 decembrie 2018, sala 102, ora 09.00.
Fixează termen de judecată pentru data de 09 ianuarie 2019 sala 102 ora 09.00.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se înregistra la Tribunalul Specializat
Cluj.
Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28 noiembrie 2018.
Judecător Sindic,
Grefier,
Daniela Hamciuc
Teodora Giurgiu
Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MORELL WELDING INDUSTRIES SRL, cod unic de înregistrare: 15689796
Tribunalul Galaţi
Secţia a II-a, civilă
Dosar nr. 3181 /121/ 2018
Termen: 10.01.2019
Debitor: MORELL WELDING INDUSTRIES SRL- în faliment lichidator judiciar Rotarum Jus IPURL
Galați, str. Traian nr. 4, bl. W 12, ap. 11
RSP 0062/ 2006, CUI 18330877
tel /fax: 0236 /433 517 ;0728 /047 087
e-mail: rotarumjus@yahoo.com
Raport nr. 1,
al lichidatorului judiciar:
Nr. crt. 5974/ 14.12.2018
Subscrisa, ROTARUM JUS I.P.U.R.L. cu sediul ȋn Galaţi, str. Traian nr. 4, bloc W 12, ap. 11, cod de identificare
fiscală nr. 18330877, număr de ordine ȋn registrul societăților profesionale RSP 0062/ 2006 – reprezentată legal de
practician ȋn insolvenţă Sîrzea Isabela, ȋn calitate de lichidator judiciar desemnat ȋn Dosarul 3181/ 121/ 2018 al
Tribunalului Galați – Secţia a II-a, civilă privind pe debitoarea MORELL WELDING INDUSTRIES SRL – în faliment
cu ultimul sediu cunoscut în Galați, str. Domnească, nr. 193, cod unic de ȋnregistrare 15689796, număr de ordine ȋn
registrul comerțului: J17 /1168 /2003, în temeiul art. 97, alin. 1, şi al art. 64 din Legea 85/ 2014 vă facem cunoscute
următoarele:
Prin Ȋncheierea de şedinţă 290 CC dată în camera de consiliu la data de 17.10.2018, Tribunalul Galați – Secţia a II-a,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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