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Județul Arad 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PHOENIX GROUP SRL (FOSTA G.I.MOTOR SRL), cod unic de înregistrare: 1678746 
Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă 
Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad 
Dosar nr. 2368/108/2018 

Comunicare sentinţă civilă nr. 265 
emisă la: ziua 28, luna 11, anul 2018 

Către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, sediul social Arad, str. A. Şaguna, nr. 1-3, et. II-III 
Se comunică alăturat, copie sentinţă civilă nr. 265 din data de 28.11.2018, pronunţată în dosarul nr. 2368/108/2018, de 
Tribunalul Arad, Secţia a II a civilă, privind debitorul S Phoenix Group SRL, cu sediul social în Arad, Calea Aurel 
Vlaicu, nr. 267, jud. Arad, cod de identificare fiscală 1678746, număr de ordine în registrul comerţului J02/1295/1991. 
Parafa preşedintelui instanţei,                            Grefier, 

* 
România, Tribunalul Arad, Secţia a II a civilă 
Dosar nr. unic 2368/108/2018 

Sentinţa civilă nr. 265 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 28 noiembrie 2018 

Judecător sindic: Ana Şerban  
Grefier Dorina Sandici 

Pe rol examinarea cererii debitoarei pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului, S 
Phoenix Group SRL cu sediul în loc. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 267, jud. Arad, C.U.I. 1678746. O.R.C. 
J02/1295/1991, în temeiul Legii nr. 85/2014.  
La apelul nominal se prezintă reprezentanta debitoarei – consilier juridic Alina Petrică, reprezentantul creditoarei SC 
Leader Auto Premium S.R.L – avocat Paliciuc Dan, reprezentantul creditoarei SC Profile Galvanice SRL - avocat 
Luciana Lazăr din Baroul Arad, reprezentantul creditoarei SC Congisp SRL - avocat Tocoi Octavian, prezent în 
substituirea avocatei Toda Laza Anca din Baroul Bihor.  
Procedura completă. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, constatându-se că prin Serviciul registratură al instanţei s-au 
depus oferte de servicii din partea practicienilor în insolvenţă şi cereri de deschidere a procedurii insolvenţei de către 
următorii creditorii: SC Leader Auto Premium S.R.L cu sediul în Arad, SC Profile Galvanice SRL cu sediul în Arad, SC 
Congisp SRL cu sediul în Oradea şi SC Comsid SRL cu sediul în Deva.  
Văzând că nu mai sunt formulate alte cereri, judecătorul sindic acordă cuvântul cu privire la cererea formulată. 
Reprezentanta debitoarei solicită în principal, admiterea cererii formulate, deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
împotriva sa şi numirea în calitate de lichidator judiciar a Expert S.P.R.L. debitoarea se află în stare de insolvenţă 
iminentă, nu are lichidităţi pentru a acoperi datoriile. În subsidiar, consideră că cererea formulată de SC Comsid SRL cu 
sediul în Deva nu îndeplineşte condiţiile legale, invocă Ordonanţa nr. 86/2006 art. 28 pct. 4.  
Reprezentantul creditoarei SC Leader Auto Premium S.R.L solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii 
generale de insolvenţă a debitoarei, numirea ca administrator judiciar a Expert S.P.R.L. 
Reprezentanta creditoarei SC Profile Galvanice SRL solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii generale de 

Administrator
Highlight
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insolvenţă a debitoarei, numirea ca administrator judiciar a C.I. Bubulete Ioana I.P.U.R.L. Consideră că, raportat la 
creanţa de 350.000 lei, are prevalenţă cererea creditoarei SC Profile Galvanice SRL. Consideră că cererea formulată de 
creditoarea SC Comsid SRL privind numirea administratorului judiciar nu poate fi avută în vedere întrucât nu 
îndeplineşte condiţiile legale. 
Reprezentantul creditoarei SC Congisp SRL - solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii generale de 
insolvenţă a debitoarei, numirea ca administrator judiciar a CTRL – Filiala Timiş SPRL. 

Judecătorul Sindic, 
Constată că: 
La data de 19.11.2018 debitoarea S Phoenix Group S.R.L a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei. 
În motivare se arată că debitoarea înregistrează datorii faţă de furnizori în valoare de 13.207.100 lei. Totalul obligaţiilor 
societăţii conform balanţei de verificare provizorii la 31.10.2017 este de 29.713.082 lei, sumă care depăşeşte valoarea 
prag de 40.000 lei, prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014. 
Invocă Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. 
Constată formulate în dosar cereri de deschidere a procedurii insolvenţei de către următorii creditorii care vor fi 
analizate ca şi declaraţii de creanţă: SC Leader Auto Premium S.R.L cu sediul în Arad, SC Profile Galvanice SRL cu 
sediul în Arad, SC Congisp SRL cu sediul în Oradea şi SC Comsid SRL cu sediul în Deva. 
Judecătorul-sindic constată că, debitorul se află în încetare de plăţi, stare de fapt dovedită prin neplata, în termen de 60 
zile de la scadenţă, a datoriei sale faţă de creditori. O creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum superior valorii prag 
de 40.000 lei, prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, exigibilă de mai mult de 60 zile, 
Constatând astfel că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii procedura insolvenţei faţă de debitor, judecătorul-sindic va 
admite cererea creditorului şi deschizând procedura va dispune şi măsurile aferente. 
La desemnarea administratorului judiciar provizoriu instanţa a avut în vedere cererile creditorilor SC Leader Auto 
Premium S.R.L cu sediul în Arad, SC Profile Galvanice SRL cu sediul în Arad, SC Congisp SRL cu sediul în Oradea şi 
SC Comsid SRL cu sediul în Deva de numirea în funcţia de administrator judiciar a practicienilor în insolvenţă: SCP 
Expert SPRL, Ioana Bubulete I.P.U.R.L., CTRL – Filiala Timiş SPRL şi Expert Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti, iar 
potrivit art. 45 alin. lit. d raportat la art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014 a desemnat administratorul judiciar în raport de 
cererea creditorului cu valoarea creanţei cea mai mare, în cuantum de 356.071, 27 lei, respectiv SC Profile Galvanice 
SRL care a solicitat desemnarea practicianului în insolvenţă Ioana Bubulete I.P.U.R.L. 
Deşi creditoarea SC Comsid S.R.L a invocat prin cerere o creanţă în cuantum de 374.051, 67 lei chiar acesta recunoaşte 
că, la data formulării cererii de deschidere a procedurii valoarea creanţei certe, lichide şi exigibile este doar de 165.309, 
34 lei, or potrivit art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014, „..creditorul îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii este cel 
a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile..” 

Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte: 
Admite cererea formulată de către debitoarea S Phoenix Group SRL, cu sediul în loc. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 267, 
jud. Arad, C.U.I. 1678746. O.R.C. J02/1295/1991 de deschidere a procedurii generale de insolvenţă. 
În temeiul art. 71 alin 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
Dispune deschiderea procedurii generale împotriva debitorului Phoenix Group SRL, cu sediul în loc. Arad, Calea Aurel 
Vlaicu, nr. 267, jud. Arad, C.U.I. 1678746. O.R.C. J02/1295/1991 de deschidere a procedurii generale de insolvenţă. 
Constată formulate în dosar cereri de deschidere a procedurii insolvenţei de către următorii creditorii care vor fi 
analizate ca şi declaraţii de creanţă: SC Leader Auto Premium S.R.L cu sediul în Arad, SC Profile Galvanice SRL cu 
sediul în Arad, SC Congisp SRL cu sediul în Oradea şi SC Comsid SRL cu sediu în Deva.  
Având în vedere cererea creditorului de desemnare în funcţia de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă 
SCP Expert SPRL cu sediul în Arad, cererea creditorilor SC Leader Auto Premium S.R.L cu sediul în Arad, SC Profile 
Galvanice SRL cu sediul în Arad, SC Congisp SRL cu sediul în Oradea şi SC Comsid SRL cu sediu în Deva. de 
numirea în funcţia de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă, SCP Expert SPRL, Ioana Bubulete 
I.P.U.R.L., CTRL – FILIALA Timiş SPRL şi Expert Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti. 
În temeiul art. 45, al. lit. d din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe C.I. Bubulete Ioana I.P.U.R.L., cu sediul în Arad, str. Tribunul Buteanu, 
nr. 1, ap. 1 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, cu o retribuţie de 3.000 lei, până la prima adunare generală a creditorilor. 
În baza art. 85 din Legea nr.85/2014 constată că debitorului nu îi este ridicat dreptul de administrare. 
În temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
Dispune Notificare privind deschiderea procedurii debitorului: asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării 
menţiunii în temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
Dispune depunerea la dosar a unei copii după notificare şi dovezile publicării acesteia. 
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea 
la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.  
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 11.01.2019. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
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creanţelor la data de 31.01.2019. 
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi definitivarea tabelului de creanţe la data de 27.02.2019.  
Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 05.02.2018 ora 11 la sediul debitorului şi convoacă 
creditorii debitorului. În cazul imposibilităţii luării unei hotărâri cu privire la desemnarea practicianului în insolvenţă, 
prin prezenta hotărâre se convoca a doua adunare a creditorilor la data de 11.02.2019 la aceiaşi oră şi locaţie cu acest 
punct pe ordinea de zi 
Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 la data de 07.01.2019. 
Fixează termenul administrativ pentru depunerea de către practicianul în insolvenţă a raportului întocmit în baza art. 59 
din Legea nr. 85/2014 la data de 28 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, şi fixează termenul administrativ de control 
pentru verificarea acestuia de către judecătorul sindic de maximum 3 zile de la data la care trebuie depus raportul lunar. 
Atrage atenţia administratorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra obligaţiei respectării termenelor de procedură 
stabilite precum şi asupra obligaţiei privind contribuirea la desfăşurarea procedurii judiciare într-un termen optim şi 
previzibil, sens în care pune în vedere acestuia ca, pentru orice şedinţă a adunării generale a creditorilor pe care o va 
realiza în această procedură, convocarea care urmează a fi realizată şi publicată în B.P.I. de către practicianul în 
insolvenţă să conţină în concret o dublă convocare:  
- prima convocare aferentă pentru prima şedinţă, la care se va urmări respectarea cvorumului de prezenţă şi de vot, 
respectiv 
- a doua convocare, aferentă unei a doua şedinţe a adunării generale a creditorilor cu aceiaşi ordine de zi, care se impune 
a fi ţinută, în raport de o eventuală lipsă de cvorum de prezenţă a creditorilor, la prima şedinţă convocată,  
astfel încât, în situaţia în care la niciuna din cele două şedinţe consecutive nu s-a putut adopta o hotărâre, din lipsă de 
cvorum, practicianul în insolvenţă desemnat în procedură să poată sesiza judecătorul sindic, conform art. 45, lit. o din 
Legea nr. 85/2014, pentru primul termen de judecată ce urmează celor două şedinţe de adunări ale creditorilor 
convocate de practician. 
Atrage atenţia administratorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra faptului că nerespectarea obligaţiei stabilite în 
sarcina sa prin dispoziţia anterioară este de natură să atragă incidenţa în cauză a disp. art. 60, al. 2 şi 3, respectiv art. 57, 
al. 4 din Legea nr. 85/2014. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar. 
Dispune administratorului judiciar să convoace adunarea generală a asociaţilor debitorului în vederea desemnării 
administratorului special şi să depună la dosar, în 2 zile lucrătoare de la data adunării, dovada convocării şi procesul 
verbal al adunării. 
Dispune administratorului judiciar efectuarea demersurilor necesare pentru a intra în posesia actelor şi bunurilor 
debitorului precum şi a informaţiilor despre acesta, informând totodată debitorul despre obligaţiile corelative ce îi revin 
şi consecinţele civile şi penale ale nerespectării acestor obligaţii. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitorului, în 
termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, conform art. 60 din Legea nr. 85/2014. 
In 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 Notificare privind deschiderea procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul 
va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar.  
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi 
documentele depuse conform art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin care să 
propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea procedurii de observaţie în cadrul procedurii generale, pe 
care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la desemnare, cu obligaţia de a notifică: propunerea de intrare în 
faliment prin procedura simplificată creditorului care a depus cererea introductivă şi debitorului, prin administrator 
special, depunând la instanţă, odată cu cererea dovada îndeplinirii procedurii de notificare. 
Fixează termen pentru dezbaterea acestui raport la data de 09.01.2019., ora 9, sala 204. 
Dispune citarea debitorului şi a administratorului judiciar desemnat în cauză, cu menţiunea de a se face dovada 
înregistrării la dosar, în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii, a declaraţiei debitorului privitoare la intenţia 
acestuia de a intra sa nu în procedura de reorganizare, sub sancţiunea prevăzută de art. 85, al. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Fără cheltuieli de judecată. 
Executorie.  
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea prin B.P.I.. 
În caz de formulare, cererea de apel care se va depune la Tribunalul Arad 
Pronunţată în şedinţa publică azi, 28.11.2018. 
Judecător sindic                   Grefier 
Ana Şerban                    Dorina Sandici 
Se comunică: 
1. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, cu sediul în Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3, jud. Arad 
2.Judecătoria Arad 
3.Se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
Se citează prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă: 
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1. debitorul Phoenix Group SRL, cu sediul în loc. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 267, jud. Arad, cu menţiunea de a se 
face dovada înregistrării la dosar, în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii, a declaraţiei debitorului 
privitoare la intenţia acestuia de a intra sa nu în procedura de reorganizare, sub sancţiunea prevăzută de art. 85, al. 1 din 
Legea nr. 85/2014. 
2. Administrator judiciar C.I. Bubulete Ioana I.P.U.R.L., cu sediul în Arad, str. Tribunul Buteanu, nr. 1, ap. 1 cu 
menţiunea de a se face dovada înregistrării la dosar, în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii, a declaraţiei 
debitorului privitoare la intenţia acestuia de a intra sa nu în procedura de reorganizare, sub sancţiunea prevăzută de art. 
85, al. 1 din Legea nr. 85/2014. 
 
Județul Ialomiţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MARKET FLORY ŞTEF S.R.L., cod unic de înregistrare: 35014190 
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă – Filiala Ialomiţa 
Cabinet Individual de Insolvenţă “Brihac Aurel” 
 Sediu:Mun. Slobozia, Str.Alexandru Odobescu, nr.12, parter, Jud. Ialomiţa 
Tel: 0729.600.801, E-mail: aurelbrihac@yahoo.com; fax 0372.876.371 

Convocator al Adunării Creditorilor SC Market Flory Stef SRL  
Nr.489/8.12.2018 

1. Date privind dosarul: Nr.1756/98/2018 Tribunalul Ialomiţa, Judecător sindic: Răceanu Daniela; 
1.1. Initiatorul cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă: Nita Iuliana Marcela- în calitate de administrator al 
debitoarei SC Market Flory Stef SRL (la cererea debitoarei ); 
2.Arhiva/registratura instanţei: Slobozia, B-dul Cosminului, nr.12, jud. Ialomiţa; Cod poştal 920064; tel: 0243.236.950, 
Fax: 0243.232.266; Program: 08.00-12.00; 
3. Debitoarea: SC Market Flory Stef SRL ,cu sediul în localitatea Slobozia, str. Miron Costin, nr.6,camera 3,bloc 20B, 
scara B, etaj 4, apart.13,Jud. Ialomiţa, Inregistrata la O.R.C. Ialomiţa sub nr. J21/936/2015, C.U.I. 35014190; 
4. Lichidator judiciar: Cabinetul Individual de Insolvenţă “ Brihac Aurel “, Cod de identificare fiscală: 25116664, cu 
sediul social în Slobozia, str. Alexandru Odobescu, nr.12, parter, jud. Ialomiţa, cu Atestat nr. 1B3168 eliberat de 
U.N.P.I.R.; Fax: 0372876371,Tel. 0729600801,mail: aurelbrihac@yahoo.com; 
5. Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvenţă “ Brihac Aurel „ în calitate de lichidator judiciar al SC Market Flory Stef 
SRL ,cu sediul în localitatea Slobozia, str. Miron Costin, nr.6,camera 3,bloc 20B, scara B, etaj 4, apart.13,Jud. Ialomiţa, 
Inregistrata la O.R.C. Ialomiţa sub nr. J21/936/2015, C.U.I. 35014190, conform Încheiere din data de 16.11.2018 
pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în Dosarul nr.1756/98/2018, în temeiul art. 99 alin. 1 şi art.100 alin.1 din Legea 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014. 
- din oficiu X 
- la cererea: 
- creditorilor care deţin creanţe în valoare de peste 30% din valoarea însumată a acestora. 
- comitetului Creditorilor temeiul art. 48 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 
85/2014. 
Convoacă Adunarea creditorilor debitoarei SC Market Flory Stef SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul profesional al lichidatorului judiciar din Slobozia, respectiv str. Matei 
Basarab, nr,137, etajul 1, jud. Ialomiţa, în data de 21.01.2019, ora 10,00. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, 
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până la data fixată pentru exprimarea votului. 
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar până data fixată pentru 
exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: 
- confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului stabilit de instanţă în suma de 1.500,00 lei; 
- aprobarea raportului întocmit de lichidatorul judiciar, în conformitate cu prevederile art. 97 din Legea nr. 85/2014 - 
privind cauzele şi împrejurările apariţiei stării de insolvenţă a debitorului 
Informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

Lichidator judiciar, C.I.I. Brihac Aurel 
* 
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