BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1746/28.01.2019
2. Societatea RAREŞ TCM SRL, cod unic de înregistrare: 27609715
Convocare adunare creditori SC Rareș TCM SRL
Număr: 01/Data emiterii: 28/01/2019
1.Date privind dosarul: Număr dosar:1442/84 Anul 2014, Tribunal Sălaj, Judecător sindic Claudiu Rareș Podar
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Zalău, str. T.Vladimirescu, nr.12, judeţul Sălaj, Număr de telefon 0260-611085,
programul arhivei/registraturii instanţei: 9-13
3.1.Debitor: SC Rareș TCM SRL, Cod de identificare fiscală 27609715, sediul social în Nușfalău, str. Corlate, nr.12,
spațiul nr.1, judeţul Sălaj, Număr de ordine în registrul comerţului J31/328/2010.
4.Creditor: 5.Lichidator judiciar: Societatea Insolv 2007 SPRL, Cod de identificare fiscală 20653900, sediul social, Zalău, aleea
Nucilor, nr.3, bloc K2, scara A, etaj 1, ap.3, judeţul Sălaj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO
II-0103/31.12.2006, tel./fax 0260-632561, 0742017430, E-mail: insolv2007zalau@yahoo.com, nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică asociat coordonator Cosma Rareș.
6.Subscrisa: Societatea Insolv 2007 SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Rareș TCM SRL, conform
Încheierii Civile nr.2231 din data de 18/09/2017 pronunţată de Tribunalul Sălaj, Secţia Civilă, în dosarul 1442/84/2014,
în temeiul Legii nr.85/2006, convoacă Adunarea creditorilor debitorului SC Rareș TCM SRL
Adunarea creditorilor va avea loc în Cluj-Napoca, str. Ion C. Brătianu, nr.28, ap.1, jud. Cluj, la data de 08.02.2019 orele
12.00.
Ordinea de zi: 1. Prezentarea raportului de evaluare a bunurilor debitoarei SC Rareș TCM SRL, raport întocmit de către
expertul membru ANEVAR desemnat în procedură.
Creditorii pot fi reprezentați în ședință prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari
și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii vor putea vota şi prin
corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor sau înscris în format electronic, căruia i s-a
încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin
orice mijloace lichidatorului judiciar,
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa: - lichidator judiciar.
Insolv 2007 SPRL, asociat coordonator Cosma Rareș
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DUNA STEEL COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 31156329
Tribunalul Timiş-secţia a II-a civila
Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A
Dosar nr. 114/30/2019
Comunicare încheiere civilă nr. 26 din 17.01.2019
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş
Sediul: Timişoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiş
Cod de identificare fiscală: 14942091
- debitoarea SC Duna Steel Company SRL, membră a grupului de societăţi format din SC Duna Steel Company SRL,
cu sediul în Timişoara, str. Calea Martirilor 1989, nr.51/9, jud. Timiş, J35/218/2013, CUI RO31156329; SC Duna Steel
Service Center SRL, cu sediul în Timişoara, Calea Martirilor 1989, nr.51/9 ;Mansardă, camera 2, jud. Timiş,
J35/2591/2014, CUI RO33808372 .
- administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Expert SPRL, cu sediul în Arad, str. D. Bolintineanu, nr.5,
jud. Arad
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile nr. 26 din 17.01.2019pronunţată în dosarul 114/30/2019 de Tribunalul
Timiş, secția a II-a civila, privind pe debitoarea SC Duna Steel Company SRL, membră a grupului de societăţi format
din SC Duna Steel Company SRL, cu sediul în Timişoara, str. Calea Martirilor 1989, nr.51/9, jud. Timiş, J35/218/2013,
CUI RO31156329; SC Duna Steel Service Center SRL, cu sediul în Timişoara, Calea Martirilor 1989, nr.51/9
Mansardă, camera 2, jud. Timiş, J35/2591/2014, CUI RO33808372 .
Președinte
Grefier
Loredana Neamţu
Roxana Ursache
*
România, Tribunalul Timiş
Secţia A II-A Civilă
Dosar nr. 114/30/2019
Încheierea civilă nr. 26
Şedinţa din camera de consiliu din 17.01.2019
Instanţa constituită din:
Preşedinte: Loredana Neamţu
Grefier: Roxana Ursache
Pe rol se află soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014,
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formulată de debitoarea SC Duna Steel Company SRL, membră a grupului de societăţi format din SC Duna Steel
Company SRL, cu sediul în Timişoara, str. Calea Martirilor 1989, nr.51/9, jud. Timiş, J35/218/2013, CUI RO31156329;
SC Duna Steel Service Center SRL, cu sediul în Timişoara, Calea Martirilor 1989, nr.51/9 ;Mansardă, camera 2, jud.
Timiş, J35/2591/2014, CUI RO33808372 .
La apelul nominal se constată lipsa debitoarei.
Procedura de citare este legal îndeplinită, dară citare.
S-a efectuat referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că la data de 14.01.2019 prin serviciul
registratură al instanţei a fost depusă o cerere de deschidere a insolvenţii de către debitoarea SC Duna Steel Company
SRL, după care
Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic reţine cererea spre soluţionare.
Judecătorul sindic,
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş la data de 14.01.2019 sub nr. 114/30/2019 debitoarea SC Duna
Steel Company SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevăzute de Legea nr. 85/2014 şi numirea
ca administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă Expert SPRL, cu sediul în Arad, str. D. Bolintineanu,
nr.5, jud. Arad.
În motivare, debitoarea a susţinut faptul că, în patrimoniul debitoarelor există un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de
lichidităţi, între cele două societăţi există contracte comerciale, respectiv contracte de furnizare-achiziţie produse,
contracte de subantrepriză în domeniul construcţiilor fiind, în final în situaţia de a nu putea plăti datoriile exigibile către
creditori.
Debitoarea învederează, de asemenea, că valoarea totală a creanţelor bugetare este sub 50% din valoarea totală a
creanţelor
La cerere s-au ataşat înscrisurile prevăzute de art. 67 al. 1 din Legea nr. 85/2014, art. 185 alin.2 din Legea 85/2014
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru.
Analizând înscrisurile anexate cererii, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, instanţa reţine următoarele:
În conformitate cu art. 66 şi 67 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării
de insolvenţă.
Potrivit art. 66 al. 4 din acelaşi act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor
prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă.
Pentru promovarea unei cereri de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, trebuie să fie întrunite condiţiile
prevăzute de art. 66 din Legea nr. 85/2014.
Conform dispoziţiilor art. 66 al. 1 din lege, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o
cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă,
la cerere fiind ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii
insolvenţei.
De asemenea, potrivit al. 4, „debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă va putea să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentului titlu”.
Insolvenţa este definită, prin art. 5 pct. 29 din lege ca fiind „acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”.
Din înscrisurile anexate cererii (în special lista creditorilor şi balanţa de verificare pentru luna anterioară introducerii
cererii) rezultă că debitoarea nu îşi mai poate plăti datoriile, datorită insuficienţei fondurilor băneşti.
Raportat la dispoziţiile art. 182 in.2 sin Legea 85/2014, cu toate că este vorba despre o cerere comună, se vor forma
dosare separate, pentru fiecare debitor în parte.
În consecinţă, considerând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66 din lege şi văzând dispoziţiile art. 5 pct. 29 şi 72
din Legea nr. 85/2014, va admite cererea şi va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi, ca o consecinţă
a acestui fapt, se vor dispune măsurile prevăzute de lege.
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, va desemna, la cererea debitoarei, în calitate de administrator judiciar
provizoriu practicianul în insolvenţă Expert SPRL, cu sediul în Arad, str. D. Bolintineanu, nr.5, jud. Arad
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Duna Steel Company SRL, membră a grupului de societăţi format din SC
Duna Steel Company SRL, cu sediul în Timişoara, str. Calea Martirilor 1989, nr.51/9, jud. Timiş, J35/218/2013, CUI
RO31156329; SC Duna Steel Service Center SRL, cu sediul în Timişoara, Calea Martirilor 1989, nr.51/9 ;Mansardă,
camera 2, jud. Timiş, J35/2591/2014, CUI RO33808372 ..
În temeiul art. 71 al. 1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii generale de
insolvenţă împotriva SC Duna Steel Company SRL, membră a grupului de societăţi format din SC Duna Steel
Company SRL, cu sediul în Timişoara, str. Calea Martirilor 1989, nr.51/9, jud. Timiş, J35/218/2013, CUI RO31156329;
SC Duna Steel Service Center SRL, cu sediul în Timişoara, Calea Martirilor 1989, nr.51/9 ;Mansardă, camera 2, jud.
Timiş, J35/2591/2014, CUI RO33808372 .
Potrivit art. 45 al. 1 lit. d) şi art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile O.U.G. nr.
86/2006, desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Expert SPRL, cu sediul în Arad, str. D.
Bolintineanu, nr.5, jud. Arad care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, stabilind pentru acesta un
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onorariu de 4.000 lei, a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în administrarea U.N.P.I.R. Timiş, în temeiul
art. 39 al. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. Timiş în acest sens.
În conformitate cu art. 99-100 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune notificarea de către administratorul
judiciar a deschiderii procedurii debitoarei SC Duna Steel Company SRL ., creditorilor şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii,
precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 la data de 06.02.2019.
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă la data de 04.03.2019.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la data de 25.03.2019.
Pune în vedere administratorului judiciar să trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă tabelul
preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui.
Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce
vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel.
Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei,
precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror
alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul
formulării contestaţiei.
Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor
ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi
administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din
oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă.
Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 14.04.2019.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 26.02.2019.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 28.03.2019, ora 12, la sediul administratorului judiciar şi convoacă
creditorii debitoarei.
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 03.05.2019, sala 174, complet C2NS/MA, ora 9, pentru când vor
fi citate părţile.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul judiciar.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar
din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 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.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Timiş.
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.01.2019.
Preşedinte
Grefier
Loredana Neamţu
Roxana Ursache
2. Societatea WINSISTEM PRO SRL, cod unic de înregistrare: 22593197
Tribunalul Timiş
Secţia a II-a Civilă
Mun. Timişoara, str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş
Dosar nr. 4237/30/2018
Citaţie
Emisă la 19.01.2019
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş
Sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş
Cod de identificare fiscală: 14942091
Debitor:
SC Winsistem Pro SRL, cu sediul în Timişoara, str. Calea Şagului, nr.1, bl.16, sc.C, ap.10, jud. Timiş, J35/3836/2007,
CUI 22593197.
Practician în insolvenţă:
CII Drăgulescu Cristina, cu sediul în Timişoara, str. Popa Şapcă, nr.10A, et.1, ap.1, biroul 2, jud. Timiş, CUI 34022348.
Creditorii:
Direcţia Generală A Finanţelor Publice Timiş – Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Timiş, cu sediul în
Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş; Manea Ştefan-Daniel, domiciliat în sat Beregsău Mic, comuna
Săcălaz, jud. Timiş,
Sunt citaţi, pentru termenul din 14.03.2019, la sediul Tribunalului Timiş, cu sediul în str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2a, sala
174, ora 9, în calitate de creditori dosarul nr. 4237/30/2018 al Tribunalului Timiş, Secţia Civilă II, privind pe debitoarea
SC Winsistem Pro SRL, cu sediul în Timişoara, str. Calea Şagului, nr.1, bl.16, sc.C, ap.10, jud. Timiş, J35/3836/2007,
CUI 22593197.
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