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nr. 22136 din 21.11.2018 şi pe site-ul UNPIR un anunţ selecţie oferte care se pot depune până la 03.12.2018.  
Demersurile efectuate pentru recupearea creanţelor de la debitorii înregistraţi în evidenţa contabilă: 
-Dosarul 2325/114/2015 privind pe debitorul Spot Transport SRL împotriva căruia deţinem o creanţă de 56.932 lei, 
parcurge perioada falimentului şi are termen la data de 23.01.2019 în vederea valorificării bunurilor din averea 
debitorului şi şi distribuirii sumelor încaste pe bunurile valorificate. 
S-a formulat contestaţie împotriva planului de distribuire de către creditorul CEC Bank SA care a fost admisă în 
parte.Contestatorul a formulat apel aflat în perioada de regularizare pe rolul Curţii de Apel Ploieşti .  
-În ceea ce priveşte recuperarea creanţei 33.273 lei de la SC Spot SRL, care face obiectul dosarului de faliment 
7499/114/2011, instanţa a stabilit termen la data de 23.01.2019 pentru valorificarea bunurilor din averea debitorului.  
-În ceea ce priveşte recuperarea creanţei 8.300 lei de la SC Concrete Materials Group SRL, care face obiectul dosarului 
de faliment 3291/114/2015, instanţa a stabilit termen la data de. 04.12.2018 pentru aprobarea distribuirii creanţelor şi 
închiderea procedurii de faliment.  
-A încetat executarea silită în dosarul executional 214/2017- Birou executor judecătoresc Roşu Daniela –Buzău- pentru 
recuperarea unei creanţe de 1.576,99 lei de la UAT Podgoria, creanţa fiind achitată integral.  

Lichidator judiciar  
 Râpeanu Gheorghe 

 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CNT POWER SOLUTION S.R.L., cod unic de înregistrare: 24650825 
Tribunalul Specializat Cluj 
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4 
Dosar nr. 1080/1285/2018 
Către, 
Debitor 
Nr CNT Power Solutions SRL (fosta Evopro Systems Engineering SRL) - Cluj-Napoca, Str. Tabacarilor, Nr. 2, Judeţ 
Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea şi programul instanţelor. 
Nr CNT Power Solutions SRL (fosta Evopro Systems Engineering SRL) - Cluj-Napoca, Aiudului, Nr. 3, Judeţ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea şi programul instanţelor. 
Nr C.I.I. Domokos Zoltan şi Lex Juridicon Insolvency IPURL adm.jud.al deb. SC CNT Power Solution SRL (fosta 
Evopro Systems Engineering SRL) - Târgu Mureş, Str. Tineretului, Nr. 2, Et. 2, Ap. 27/4, Judeţ Mureş 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea şi programul instanţelor. 
Judecătoria Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, Nr. 2-4, Judeţ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea şi programul instanţelor. 
Tribunalul Cluj - Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, Nr. 2-4, Judeţ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea şi programul instanţelor. 
Curtea De Apel Cluj - Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan Cel Mare, Nr. 1-3, Judeţ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea şi programul instanţelor. 
ORC Cluj - Cluj-Napoca, Str. Iaşilor, Nr. 24, Judeţ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea şi programul instanţelor. 

Administrator
Highlight
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DGRFP Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, Nr. 19, Judeţ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea şi programul instanţelor. 
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj 
Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile nr. 2139/CC/2018, pronunţate la data de 18 decembrie 2018 de către 
Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 1080/1285/2018, privind debitoarea SC CNT Power Solution SRL (fostă SC 
Evopro Systems Engineering SRL), spre comunicare participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul menționat, prin 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Grefier,  
Mureşan Mihaela 

* 
România 
Tribunalul Specializat Cluj 
Dosar nr. 1080/1285/2018 
Cod operator date cu caracter personal 11553 
ECLI:RO:TBSCJ:2018:001.002139 

Încheierea Civilă Nr. 2139/CC/2018 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 18 decembrie 2018 

Instanţa este constituită din: 
Judecător Sindic: Nicoleta Koşa 

Grefier: Mihaela Mureşan 
S-a luat spre examinare cererea formulată de debitoarea SC CNT Power Solution SRL (fostă SC Evopro Systems 
Engineering SRL), având ca obiect deschiderea procedurii generale a insolvenţei, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2014. 
La apelul nominal efectuat în cauză se constată lipsa reprezentantului debitoarei. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
Soluţionarea cauzei a avut loc fără citarea debitoarei, potrivit prevederilor art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014. 
S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că cererea este legal timbrată. 
De asemenea, se constată că la dosar s-au înregistrat, prin serviciul registratură, oferte de servicii din partea C.I.I. Szoke 
Manea Monica Lelia, Redresare Lichidare SPRL, Solvendi SPRL, C.I.I. Terpe Maria Cristina, C.I.I. Horaţiu Hînganu, 
Dogaru, Oană Şi Asociaţii SPRL, RTZ & Partners SPRL, CITR Filiala Cluj SPRL, Pro Insolv IPURL, C.I.I. Domokos 
Zoltan, Lex Juridicon Insolvency IPURL, SOS Insolv SPRL, pentru preluarea poziţiei de administrator 
judiciar/lichidator judiciar în cauză. 
Verificându-şi din oficiu competenţa în conformitate cu dispoziţiile art. 131 NCPC, judecătorul sindic reţine că este 
competent general, teritorial şi material să soluţioneze prezenta cauză, conform dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014, iar în ceea ce priveşte estimarea duratei litigiului, apreciază că această etapă a procesului se finalizează la acest 
termen de judecată. 
Judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare, pe baza actelor existente la dosar. 

Judecătorul sindic, 
Prin cererea înregistrată la data de 12 decembrie 2018 sub nr. 1080/1285/2018, debitoarea SC CNT Power Solution 
SRL (fostă SC Evopro Systems Engineering SRL) a solicitat instanţei să dispună deschiderea procedurii insolvenţei în 
formă generală, apreciind că se află în stare de insolvenţă şi nu mai poate face faţă obligaţiilor sale comerciale. 
Totodată, debitoarea a solicitat numirea în calitate de administrator judiciar a consorţiului de practicieni în insolvenţă 
format din C.I.I. Domokos Zoltan şi Lex Juridicon Insolvency IPURL. 
În susţinerea cererii debitoarea a arătat că se află în stare de insolvenţă şi este în imposibilitatea de a achita datoriile 
exigibile raportat la fondurile băneşti de care dispune, considerând că societatea are şanse de redresare a activităţii. 
Cererea debitoarei a fost însoţită de actele impuse de art. 67 alin. 1 lit. a-g, j, k, l şi m din Legea nr. 85/2014 sub 
sancţiunea respingerii cererii, respectiv a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi 
cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedenta datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; b) lista 
completă a tuturor bunurilor debitoarei, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitoarea îşi rulează fondurile 
(pentru bunurile grevate se impune menţionarea datelor din registrele de publicitate); c) lista numelor şi a adreselor 
creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, 
necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă; d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile 
patrimoniale efectuate de debitoare în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive; e) contul de profit şi 
pierdere pe anul anterior depunerii cererii, f) o declaraţie prin care debitoarea a arătat că nu este organizată sub forma 
SNC, SCS sau SCA, g) o declaraţie prin care debitoarea şi-a arătat intenţia de intrare în procedura simplificată; i) o 
declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul 
societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul 
profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supusă procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de 
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prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive; j) o declaraţie pe propria răspundere, 
autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că ea sau administratorii, directorii şi/sau 
acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru 
infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani 
anterior deschiderii procedurii; k) o declaraţie prin care debitoarea a arătat că nu este admisă la tranzacţionare pe vreo 
piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise, l) o declaraţie prin care debitoarea a 
arătat că nu este membră a vreunui grup de societăţi, m) dovada codului unic de înregistrare. De asemenea, debitoarea a 
depus şi actul prevăzut de art. 67 alin. 1 lit. n din Legea nr. 85/2014, dovada notificării organului fiscal competent. 
Din analiza indicatorilor economici cuprinşi în contul de profit şi pierdere aferent anului anterior celui în care a fost 
introdusă cererea, precum şi din analiza rulajelor conturilor din clasele 4 şi 5 ale balanţei de verificare aferente lunii 
anterioare celei în care a fost introdusă cererea rezultă în mod neîndoielnic că disponibilităţile băneşti ale debitoarei sunt 
insuficiente pentru plata datoriilor sale certe, lichide şi exigibile de mai mult de 60 de zile, având o valoare ce depăşeşte 
valoarea prag de 40.000 lei prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014. 
În consecinţă, judecătorul sindic concluzionează că debitoarea se află în stare de insolvenţă, în sensul art. 5 pct. 29 lit. a 
din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care în temeiul art. 71 alin.1 din Legea nr. 85/2014 se va dispune deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare. 
În temeiul art. 73 coroborat cu art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 va desemna în calitate de administrator judiciar 
provizoriu consorţiul de practicieni în insolvenţă format din C.I.I. Domokos Zoltan şi Întreprinderea Lex Juridicon 
Insolvency IPURL, care va îndeplini atribuţiile prev. de art. 58 din lege, instrumentând prezenta procedură de 
insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare în condiţiile Legii nr. 85/2014. 
Totodată, în temeiul art. 45, alin. 1, lit. d din Legea nr. 85/2014 se va stabili în favoarea administratorului judiciar 
provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA 
din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 4.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 
117 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. 
La desemnarea acestui consorţiu de practicieni în insolvenţă pentru a îndeplini atribuţiile specifice calităţii de 
administrator judiciar provizoriu judecătorul sindic are în vedere dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 85/2014, dispoziţii 
care fac trimitere la art. 45 alin. 1 lit. d) teza a 3-a şi teza a 4-a, coroborat cu art. 57 alin. 1 din acelaşi act normativ, 
reţinând că creditorii titulari ai cererilor de deschidere a procedurii au formulat cereri de desemnare a câte unui 
administrator judiciar distinct, motiv pentru care judecătorul sindic, în lipsa unor criterii instituite de lege, are în vedere 
valoarea creanţelor pretinse de către creditori, acesta fiind, de altfel, un criteriu cu care operează şi legea insolvenţei pe 
parcursul derulării acestei proceduri, legiuitorul înţelegând să dea prevalenţă valorii creanţei inclusiv cu ocazia 
confirmării/înlocuirii administratorului/lichidatorului judiciar în condiţiile prevăzute de art. 57 alin. 2 şi 3. În aceste 
condiţii, având în vedere faptul că titularii cererii de desemnare a consorţiului pretind creanţe superioare creditorului SC 
Topotrust Construct SRL, judecătorul sindic va desemna în calitate de administrator judiciar provizoriu consorţiul de 
practicieni în insolvenţă identificat în paragraful precedent. 
Împrejurarea că cele două societăţi care au solicitat desemnarea consorţiului de practicieni în insolvenţă sunt asociaţi ai 
societăţii debitoare nu prezintă nicio relevanţă juridică, întrucât legiuitorul nu a înţeles, în această etapă, să distingă în 
sensul pretins de creditoarea SC Topotrust Construct SRL, acest aspect urmând a primi relevanţa prevăzută de lege în 
privinţa categoriei din care face parte creanţa declarată, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. 
În temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014, se va stabili în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a 
întocmi şi depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport amănunţit asupra cauzelor şi 
împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente 
preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii 
acestora, în condiţiile prevederilor art. 169-173 din Legea nr. 85/2014, precum şi asupra posibilităţii reale de 
reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 58 lit. b din Legea nr. 
85/2014. 
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 se va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu efectuarea 
notificărilor prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. 
Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2014 se va dispune comunicarea prezentei hotărâri 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 provizoriu. 
În conformitate cu art. 101 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu 
obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii. 
În conformitate cu art. 82 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune 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 şi 
transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 
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În temeiul art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în 
conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub 
sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar 
provizoriu. 
În temeiul dispoziţiilor art. 100, alin. 1 lit. a coroborat cu art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va fixa 
termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru data de 1 
martie 2019, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 12 martie 2019. 
În baza prevederilor art. 100, alin. 1, lit. b, c şi d, coroborat cu art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, sub aspectul 
termenului de depunere a contestaţiilor, judecătorul sindic va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 29 ianuarie 2019, termenul de verificare a creanţelor, de 
întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 19 februarie 2019, termenul pentru depunerea 
contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI 
şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 12 martie 2019. 
În temeiul art. art. 100, alin. 1, lit. e din Legea nr. 85/2014, va dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării 
creditorilor la sediul debitoarei, la data de 25 februarie 2019, ora 12:00. 
În temeiul art. 59 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune în sarcina administratorului judiciar 
provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, 
justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în 
averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul 
efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către administratorul judiciar provizoriu în BPI. 
Potrivit art. 92 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a 
examina situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse potrivit prevederilor 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 
perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data 
desemnării sale, cu obligaţia de a notifică: propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care 
au depus cerere introductivă şi debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada 
îndeplinirii procedurii de notificare. 
Se va fixa termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 15 ianuarie 2019, sala 249, ora 8:00. 
În ceea ce priveşte cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditoarele SC Topotrust Construct 
SRL şi SC Com Electro Construct SRL în dosarul nr. 695/1285/2018, precum şi cererile de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulate de creditoarele Ikarus Asset Management A.S. şi Evotech K.F.T. în dosarul nr. 941/1285/2018, 
judecătorul sindic va dispune conexarea acestora la dosarul nr. 1080/1285/2018, cererile creditoarelor devenind 
declaraţii de creanţă conform art. 66 alin.6 teza a II-a din Legea nr.85/2014, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 66 
alin. 10 teza finală, conform cărora în cazul în care la data depunerii cererii debitorului se găsesc înregistrate pe rol 
cereri ale creditorilor, se va proceda potrivit aliniatului 6, teza a II-a şi reţinând faptul că cererile conexate au fost 
înregistrate pe rolul instanţei la datele de 17 iulie 2018 şi 5 octombrie 2018 în dosarul nr. 695/1285/2018 şi, respectiv la 
7 noiembrie 2018 şi 5 decembrie 2018, respectiv anterior iniţierii cererii al cărei titular este debitoarea. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:: 
Admite cererea debitoarei SC CNT Power Solution SRL (fostă SC Evopro Systems Engeneering SRL), CUI 24650825, 
J12/4260/2008, cu sediul procesual ales în Cluj Napoca, str. Aiudului, nr. 3, jud. Cluj şi, în consecinţă: 
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC CNT Power Solution SRL (fostă SC 
Evopro Systems Engeneering SRL). 
Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu consorţiul de practicieni în insolvenţă format din C.I.I. 
DOMOKOS ZOLTAN şi Întreprinderea Lex Juridicon Insolency IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 
58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau 
schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. 
Stabileşte în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA 
plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 4.000 
lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 117 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de practician în insolvenţă. 
Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor. 
Ia act de intenţia debitoarei de a depune un plan de reorganizare. 
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la 
deschiderea procedurii un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, 
cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire 
la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169 - 173 din Legea nr. 85/2014, 
precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, 
conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014. 
Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor 
unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu. 
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi 
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documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în 
ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii 
procedurii. 
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul 
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 
85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în 
termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99 - 100 din 
Legea nr. 85/2014. 
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru 
data de 1 martie 2019, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 12 martie 2019. 
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 29 
ianuarie 2019, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la 
data de 19 februarie 2019, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi 
drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la 
publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru 
definitivarea tabelului de creanţe la 12 martie 2019. 
Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul debitoarei, la data de 25 februarie 2019, ora 12:00. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea 
modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor 
cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al 
acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către 
lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi a 
documentelor depuse potrivit prevederilor 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 perioadei de observaţie în cadrul procedurii 
generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifică: 
propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi 
debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de 
notificare. 
Fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 15 ianuarie 2019, sala 249, ora 8:00. 
Dispune conexarea cererii de chemare formulate de creditoarea SC Topotrust Construct SRL, a cererii de chemare în 
judecată formulate de creditoarea SC Com Electro Construct SRL, în dosarul nr. 695/1285/2018, precum şi a cererilor 
de chemare în judecată formulate de creditoarele Ikarus Asset Management A.S. şi Evotech K.F.T., în dosarul nr. 
941/1285/2018, împotriva aceleiaşi debitoare, care devin declaraţii de creanţă conform art. 66 alin. 6 teza a II-a din 
Legea nr.85/2014. 
Definitivă şi executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul  
Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică din 18 decembrie 2018. 
Judecator Sindic,                 Grefier, 
Nicoleta Koşa              Mihaela Mureşan 
 
2. Societatea CSD ECO SRL, cod unic de înregistrare: 16437487 
România Tribunalul Comercial Cluj  
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4 
Cod operator date cu caracter personal 11553 
Dosar nr. 72/1285/2018/a4 
Către, 
Creditor 
TC DGRFP Cluj - 
Debitor 
Nr CSD Eco SRL - Cluj-Napoca, Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Nr. 32, Judeţ Cluj 
Lichidator 
Nr Phoenix Omega IPURL - Cluj-Napoca, Ludwig Van Beethoven, Nr. 29a, Judeţ Cluj 
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj 
Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146 
Se comunică, alăturat, copia sentinței comerciale nr. 2073/2018, pronunţate la data de 07.12.2018 de către Tribunalul 
Specializat Cluj în dosar nr. 72/1285/2018/a4 privind debitoarea SC CSD Eco SRL, cod unic de înregistrare 16437487, 
spre comunicare participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă. 

Grefier, 
 Ligia Nistor 

Administrator
Highlight




