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22801/29.11.2018, tabelul definitiv. Conform Tabelului definitiv, debitoarea înregistrează un pasiv în suma de 38.862 
lei din care suma de 11.257 lei care creditorul bugetar AJFP Buzău, suma de 2.062 lei către Primăria Buzău diferența de 
25.543 lei reprezentând creanța chirografara. 
Prin BPI nr.24584/28,12,2018 a fost convocată adunarea creditorilor cu următoarea ordine de zi: 1.Analizarea 
oportunității continuării procedurii simplificate de faliment, în condițiile în care, debitoarea falită nu deține bunuri în 
patrimoniu și nici creanțe de recuperat; 2.aprobarea cererii lichidatorului de închidere a procedurii în baza art.174 din 
Legea 85/2014. 
Ședința adunării creditorilor s-a desfășurat în data de 07.01.19, a fost declarată nestatutară, nu au fost creditori prezenți 
și nu s-au înregistrat voturi prin corespondență, în acest sens fiind întocmit procesul verbal al adunării creditorilor 
nr.10/07.01.2019. 
Având în vedere faptul că debitoarea nu deține bunuri în patrimoniu și nici creanțe de recuperat sau fonduri necesare 
acoperirii cheltuielilor de administrare a procedurii de faliment precum și constatând din lucrările întocmite la dosar că 
nu au fost constatate fapte de atragere a răspunderii patrimoniale a fostului administratorului, solicităm în mod 
respectuos Instanței: 
 aprobarea prezentului raport și închiderea procedurii în temeiul art.174 alin.1 din Legea 85/2014 
 radierea debitoarei SC VALMARION SRL număr de ordine în Registrul Comerțului J10/889/2003 
 descărcarea lichidatorului judiciar de orice atribuții și responsabilități cu privire la prezenta procedură. 
În temeiul dispozițiilor Art. 48 lit. d din Ordonanța de Urgență nr.86/2006, Art.117 din Statutul privind organizarea și 
exercitarea profesiei de practician în insolvență (republicat în Monitorul Oficial Partea I nr.1007/15.12.2016), vă 
solicitam respectuos să aprobați lichidatorului judiciar Lazar Mihaela-CII plata sumei de 4.000 lei din Fondul de 
lichidare, suma reprezentând onorariul nerecuperat ce se poate susține din acest Fond. 

Lichidator judiciar, C.I.I Lazar Mihaela, prin ec. Lazar Mihaela 
 

Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CNT POWER SOLUTION S.R.L., cod unic de înregistrare: 24650825 
Termen: 15.01.2019 

Raportul administratorului judiciar  
privind propunerea de continuare a perioadei de observaţie a debitorului  

în procedura generală de insolvenţă 
Nr. înreg. 07 din 09.01.2019 

Număr dosar: 1080/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj,  
Judecător-sindic: Nicoleta Koşa; 
Temei juridic: art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
Administrator judiciar: Consorţiul de practicieni în insolvenţă format din CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ 
DOMOKOS ZOLTÁN, având sediul în Târgu Mureş, str. Braşovului nr. 13, ap. 35, jud. Mureş, punct de lucru/adresa 
de corespondenţă: str. Tineretului nr. 2, et. II., cam. 27/4, Tg. Mureş, înregistrat în Registrul Formelor de Organizare al 
UNPIR sub nr. RFO I - 3881/25.03.2016, Atestat nr. 1B3881, eliberat de UNPIR, înregistrat la ANAF, având CIF 
36016296, tel.: 0745 501 749, fax: 0365 455 069, e-mail: ciidomokoszoltan@gmail.com, şi LEX JURIDICON 
INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul social în Mun. Târgu Mureş, str. Atena, nr. 6, jud. Mureş, Certificat înregistrare 
nr. RFO II – 0904, Atestat UNPIR nr. 2A 0904, reprezentat prin practician în insolvenţă ec. Domokos József-Attila, tel. 
0749.222.351, e-mail: attila_domokos@yahoo.com, desemnat prin Încheierea nr. 2139/CC/2018 al Tribunalului 
Specializat Cluj. 
Debitor: SOCIETATEA CNT POWER SOLUTION SRL, Cod de identificare fiscală 24650825, sediul procesual ales: 
Cluj-Napoca, str. Aiudului nr. 3, jud. Cluj, număr de ordine în Registrul Comerţului J12/4260/2008. 
Prin Încheierea nr. 2139/CC/2018, pronunţată în camera de consiliu, în dosarul nr. 1080/1285/2018 al Tribunalului 
Specializat Cluj, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei CNT POWER 
SOLUTION SRL, în urma admiterii de către judecătorul-sindic a cererii introductive formulate de societatea debitoare. 
În calitate de administrator judiciar provizoriu desemnat în cauză, în îndeplinirea atribuţiilor stabilite la art. 58 alin. (1), 
am întreprins următoarele măsuri: 
În urma deschiderii procedurii insolvenţei, am trimis notificare (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire) 
tuturor creditori (în total 183 creditori), conform borderou anexat. 
O notificare a fost trimisă inclusiv debitorului, la sediul social şi la sediul procesual ales. Prin notificarea respectivă am 
adus la cunoştinţa debitorului că, conform art. 74 din Legea nr. 85/2014, Societatea CNT POWER SOLUTION SRL are 
obligaţia, ca în termen de 10 zile de la data primirii notificării, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 
67 alin. (1) lit. b - m, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Totodată, am 
înştiinţat debitorul despre obligaţia acestuia, ce derivă din Încheierea nr. 2139/CC/2018, anume că: trebuie să pună la 
dispoziţia administratorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la 
activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii 
insolvenţei şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Menţionăm că toate 
documentele referitoare la activitatea şi averea debitoarei au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar. 
Întrucât nu s-a dispus ridicarea dreptului de administrare a reprezentanţilor legali statutari ai debitoarei, constând în 
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dreptul de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, administratorul judiciar desemnat provizoriu are 
atribuţiile prevăzute de art. 53, 58 şi 59 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. Administratorul judiciar va supraveghea activitatea debitorului, va întocmi şi va păstra o listă cuprinzând 
toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după data deschiderii procedurii. 
Notificarea creditorilor s-a realizat prin Notificarea emisă sub nr. 02/27.12.2018, şi potrivit prevederilor Codului de 
procedură civilă, fiind publicată, totodată, în ziarul de largă circulaţie BURSA, apariţia nr. 4 din 09.01.2019, precum şi 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 19/03.01.2019. Anexăm dovezile privind notificările. 
Notificarea emisă sub nr. 02/27.12.2018 cuprinde termenele prevăzute la art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, aşa cum acestea au fost stabilite de judecătorul-sindic, inclusiv 
data, locaţia şi ordinea de zi a primei şedinţe a adunării creditorilor. 
Creditorii au posibilitatea să depună opoziţii la hotărârea de deschidere a procedurii până în data de 1 martie 2019, şi cu 
drept de apel în 7 zile de la comunicare. 
Prin notificările transmise (prin e-mail) către băncile la care debitoarea are conturi deschise, le-am comunicat că: 1. 
Menţinem conturile deschise până în prezent, iar plăţile urmează a fi efectuate în baza specimenelor de semnătură 
depuse, însă doar cu acordul scris al administratorului judiciar. Administratorul judiciar urmează să-şi depună 
specimenul. 2. Potrivit art. 86, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, instanţa dă dispoziţie instituţiilor de credit să nu dispună de sumele debitoarei fără un ordin al judecătorului-
sindic sau al administratorului judiciar provizoriu. 3. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile 
judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 
Au fost notificați, totodată, și o parte din executorii judecătorești -cei cunoscuți de debitoarea-, care au întreprins măsuri 
de executare împotriva debitoarei, în nume propriu sau pentru creditori diverși ai debitoarei. Urmează să facem cercetări 
cu privire la existența și a altor proceduri de executare și să notificăm deschiderea procedurii, respectiv suspendarea de 
drept a tuturor măsurilor de executare judiciară și extrajudiciară, în conformitate cu art. 75 din Legea nr. 85/2014. 
Termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este stabilit la data de 
29.01.2019. Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe este 
data de 19.02.2019. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor, stabilit prin hotărâre, este data de 12.03.2019. 
Şedinţa primei adunări a creditorilor este convocată pentru data de 25.02.2019, orele 12:00, la sediul societăţii 
debitoare, cu ordinea de zi: - punerea în discuţie a confirmării administratorului judiciar provizoriu, desemnat de 
judecătorul-sindic, şi stabilirea remuneraţiei acestuia; - desemnarea comitetului creditorilor; - prezentarea situaţiei 
debitorului în baza raportului de cauze întocmit de administratorul judiciar. 
Şedinţa adunării generale a asociaţilor Societăţii CNT POWER SOLUTION SRL, pentru desemnarea administratorului 
special al debitorului, a fost convocat pentru data de 18.01.2019, la sediul administratorului judiciar, la orele 13.00. 
Urmează să întocmim şi să supunem judecătorului-sindic raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei 
debitorului, în interiorul termenului de 40 de zile de la deschiderea procedurii insolvenţei. 
În derularea procedurii, vom avea în vedere inclusiv dispoziţiile art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. privind efectuarea inventarierii bunurilor din averea debitorului, 
precum şi dispoziţiile privind evaluarea bunurilor debitorului, astfel încât aceasta să fie realizată până la data stabilită 
pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor. 
În îndeplinirea atribuţiilor de administrator judiciar provizoriu, am procedat la analizarea situaţiei debitorului sub 
aspectul prevederilor art. 58 alin. (1) lit. a) şi art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
Sub aspectul prevederilor art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, în ceea ce priveşte situaţia economică a debitoarei, am constatat următoarele: 
 Debitoarea are un număr de 5 contracte în derulare, ale căror valoare rămasă este de 1.361.442,20 EUR şi 352.128,90 
lei. Conform informaţiilor furnizate administratorului judiciar, societatea debitoare se află în fază de negociere cu foştii 
parteneri comerciali consacraţi, în vederea încheierii unor contracte de colaborare de valoare mare, pe termen lung. 
Încheierea acestor contracte influenţează mult veniturile societăţii debitoare în următoarele 12 luni. 
 Creanţe de recuperat, în valoare de 713.837,08 RON. 
 Garanţia de bună execuţie de recuperat, în valoare de 1.083.163,61 RON. Este de menţionat faptul că recuperarea 
acestor garanţii depinde de calitatea/durabilitatea lucrărilor efectuate de societatea debitoare. Totodată, aceasta este 
obligată prin contract să remedieze eventualele deficienţe/defecţiuni. Scadenţa acestor garanţii de bună execuţie este 
între 6 luni şi 4 ani, raportate la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva debitoarei. 
 Mijloace fixe (cu imobilizările necorporale), în valoare de 1.504.015,83 lei, 
 Bunuri, stocuri, marfă, în valoare de 1.318.471,97 lei, 
 Datorii la furnizori, în valoare de 6.298.762,39 lei, drepturi de personal neridicate 434.374,94 lei, datorii la bugetul 
statului 231.850,28 lei, împrumuturi asociaţi externi 6.756.781,72 lei, sume datorate asociaţilor 298.409,17 lei, creditori 
diverşi 143.479,03 lei. 
Am constatat că debitoarea CNT POWER SOLUTION SRL desfăşoară activitate pofesională intensă pe piaţă, nu se 
încadrează în nici una din categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2), şi având în vedere că aceasta şi-a manifestat intenția 
de a propune un plan de reorganizarea, în consecinţă, propunem continuarea perioadei de observaţie a societăţii CNT 
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POWER SOLUTION SRL, în cadrul procedurii generale a insolvenţei. 
Vă informăm că, efectuarea primelor demersuri procedurale (notificări, publicare în ziar, transmitere adrese/convocări, 
etc), au generat cheltuieli în valoare de 1.723,80 lei, conform registrului jurnal de încasări şi plăţi anexat. Aceste 
cheltuieli au fost avansate de către administratorul judiciar provizoriu, şi urmează să fi recuperate de la societatea 
debitoare. 
Menţionăm că de la data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoarea, nu s-a plătit nicio sumă administratorului 
judiciar provizoriu, cu titlu de remuneraţie. 
Depunem prezentul raport în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, urmând ca acesta să fie publicat inclusiv în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
În cadrul procedurii s-a acordat termen pentru dezbaterea raportului întocmit în baza art. 92 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la data de 15.01.2019. 
Având în vedere cele descrise, solicităm acordarea unui termen în vederea continuării perioadei de observaţie. 
Cu respect, 

Consorţiul de practicieni în insolvenţă 
Cabinet Individual de Insolvenţă Domokos Zoltán 

Lex Juridicon Insolvency I.P.U.R.L 
 

Județul Giurgiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FLORION-METAL SRL, cod unic de înregistrare: 30308011 

Domnule Președinte, 
Cap. 1. Date privind dosarul: Numar dosar: 1029/122/2018 – Tribunalul Giurgiu - Sectia Sindic - CFS4 
Termen - 15.01.2018 
Cap. 2. Debitor: FLORION METAL SRL, cod unic de inregistrare: 30308011;, Sediu: Giurgiu, Sat Dobreni, Com. 
Varesti, str. Vasile Militaru, nr. 121, numar de ordine în registrul comerţului: J52/349/2012 
Cap. 3. Lichidator judiciar: S&A INSOLVENCY SPRL, cod de identificare fiscala: 31533623, sediu corespondenta: str. 
Calea Mosilor nr. 88, scara E, ap.66, sector 3, Bucureşti, nr. de inregistrare la UNPIR: RFO 0669, nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar: Anca Goanta 
Cap. 4. Subscrisa S&A INSOLVENCY SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului FLORION METAL SRL, 
conform incheierii de sedinta din din data 14.08.2018: 
În temeiul: art. 64 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei: 
Comunică: 

Raport activitate 
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 64 

din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pentru debitoarea 
Florion Metal SRL 

(2) 
Nr. 10 / 11.01.2019 

Cap.5. Masuri intreprinse 
 S-a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22238/22.11.2018 a raportului de activitate 
depus la termenul de judecata anterior.(anexa 1) 
5.1. Tabelul creditorilor 
 Conform dispoziţiilor instanţei de judecată, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv al 
creanţelor. Acesta a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
 Conform tabelului definitiv, situaţia masei credale este următoarea: 

Nr. 
crt. 

Numele creditorilor 

Valoarea 
creanţei 
solicitate 

(lei) 

Valoarea 
creanţei 

reţinute (lei) 

 
Ponderea % 

Sume 
contestate 
/Observaţii 

cu drept de 
vot 

în grad 
în 

total 

creanţe bugetare cf. art. 161 pct.5 Legea 85/2014 

1 
DGRFP Ploiesti prin 

AJPF Giurgiu 
2.666.668 2.666.668 2.666.668 100.00 100.00 - 

total creanţe bugetare 2.666.668 2.666.668 2.666.668 100.00 100.00 --------- 
5.2. Situatia raportarilor contabile şi a bunurilor 
Debitoarea, prin administrator statutar, nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită în sarcina sa prevăzută de art. 67 din Legea 
85/2014, în sensul că nu a depus la dosarul cauzei şi la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele prevăzute de 
articolul antemenţionat. 
Cu privire la bunurile societatii debitoare, avand în vedere faptul ca Primaria Comunei Varesti, unde are sediul 
debitoarea, nu ne-a comunicat daca debitorul are sau nu bunuri, lichidatorul judiciar a revenit cu adresa, atat catre 
Primaria Comunei Varesti cat şi catre debitoare.(anexa 2) 
Cap. 6. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC: 
Solicităm: 
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