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vândut conform procesului verbal de licitație nr. 5698/07.12.2017 și contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr. 815/23.02.2018 și dacă aceste construcții au fost edificate în baza unor autorizații eliberate de autoritățile 
competente şi anul edificării lor, menționăm că am primit răspunsul nr. 6145/28.11.2018 (anexa 3), conform căruia 
lucrările de construire au fost realizate fără autorizație de construire. 
4. Decontul cheltuielilor de procedură în perioada 01.09.2018 – 31.12.2018 (conform documente anexa 4): comisioane 
bancare: 25 lei; onorariu lichidator judiciar: 595 lei. Cu respect vă solicităm să luați act de prezentul raport de activitate 
și să acordați un nou termen pentru vânzarea imobilului aflat în averea debitorului şi urmărirea creanței în baza sentinței 
nr. 480/01.09.2015 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul asociat 8293/95/2014/a1. 

Lichidator judiciar: Consulting Company IPURL, prin Ciobanu Emanoil 
 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NELA-RAMON CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 35197895 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 7619/99/2018 (Număr în format vechi 413/2018)  
Termen 23.04.2019 

Comunicare sentinţă civilă nr.26 din 15.01.2019 
Către,  
Creditor 
1. D.G.R.F.P – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași - Iași, str. A. Panu, nr.26, judeţ Iași 
Debitor 
2. SC Nela-Ramon Construct SRL - com. oraş Tg. Frumos, loc. Tg. Frumos, str. Ştefan cel Mare și Sfânt, bl.A2, sc.A, 
et.4, ap.18 cam.1, judeţ Iași 
Lichidator 
3. Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. P. Curcanu, et.1, ap. cam.13-14, judeţ Iași 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.26 din data de 15.01.2019, pronunţată în dosarul nr.7619/99/2018 (număr 
în format vechi 413/2018), de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitorul SC Nela-Ramon Construct 
SRL, cu sediul social declarat în loc. Tg. Frumos, str. Ştefan cel Mare și Sfânt, cam.1, bloc A2, sc.A, et.4, ap.18, jud. 
Iaşi. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                Grefier, 

* 
Cod ECLI    ECLI:RO:TBIAS:2019:014.000026 
Dosar nr.7619/99/2018 (Număr în format vechi 413/2018) 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 

Sentinţa civilă nr.26/2019 
Şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2019 

Completul compus din: 
Preşedinte Roxana Barbir 

Grefier Cristina Mihaela Simon 
Pe rol fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditorul D.G.R.F.P – 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași împotriva debitorului SC Nela-Ramon Construct SRL. La apelul 
nominal făcut în şedinţa publică lipsă părţile. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier după 
care, instanţa constată că s-au depus la dosar relaţiile solicitate Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Iași cu privire la istoricul societăţii debitoare. Nemaifiind alte solicitări, instanţa constată cauza în stare de judecată şi 
rămâne în pronunţare. 

Instanţa, 
Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iași – Secţia a II a 
Civilă- Faliment, sub nr.7619/99/2018, creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iași- Administratia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Iași, a formulat la data de 19.04.2018 cerere de deschidere a procedurii insolvenţei faţă 
de debitoarea SC Nela-Ramon Construct SRL, cu sediul social declarat în loc. Tg. Frumos, str. Ştefan cel Mare și Sfânt, 
cam.1, bloc A2, sc.A, et.4, ap.18, jud. Iaşi, înregistrată la O.R.C. sub nr.J22/1980/2015, CUI 35197895. În motivarea 
cererii, creditorul a arătat că debitorul înregistrează datorii la bugetul de stat în sumă totală de 122.610 lei, reprezentând 
obligaţii datorate bugetului consolidat al statului, potrivit înscrisurilor anexate. Creanţa este certă, lichidă și exigibilă. În 
vederea recuperării acestor sume, organul fiscal a întreprins toate măsurile de executare silită prevăzute de O.G. 
nr.92/2003, însă nu s-au găsit în patrimoniul firmei bunuri și nu s-au depistat conturi care să fie valorificate pentru 
acoperirea creanţei bugetare. In drept, au fost invocate dis part.38 alin 2 lit. c pct.1, 5 pct. 20,29 și 72, art.71 din Legea 
85/2014 precum și cele ale art.177 din OG 92/2003 privind codul de procedura fiscală. Creditoarea a solicitat judecarea 
cauzei și în lipsa părţilor. Cererea este scutită de plata taxei de timbru. În susţinerea cererii, creditoarea a solicitat 
administrarea probei cu înscrisuri, sens în care a depus la dosar următoarele: referat cu propunere de deschidere a 
procedurii insolvenţei, somaţii și titluri executorii, adrese de înfiinţare a popririi asupra conturilor bancare, fişă sintetică 
totală. Debitorul nu a formulat intâmpinare sau contestatie, potrivit art.72 alin.3 din L.85/2014. La solicitarea instanţei, 
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au fost depuse la dosarul cauzei relaţiile oferite de Oficiul Registrului Comerţului privind istoricul debitorului cu privire 
la sediul social, administratorii şi asociaţii, situaţia actuală a societăţii. S-au depus oferte de preluare a poziţiei de 
administrator judiciar, însoţite de dovada calităţii de practician în insolvenţa și poliţa de asigurare de răspundere 
profesională. Analizând cererea formulată de către creditor, prin prisma materialului probator administrat și a 
dispoziţiilor legale incidente, judecătorul-sindic urmează a admite cererea creditoarei, pentru considerentele ce vor fi 
expuse: Potrivit dispoziţiilor art.70 alin 1 din legea 85/2014, orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii 
prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă,poate introduce o cerere în care va preciza 
cuantumul şi temeiul creanţei, existenţa unui drept de preferinţă, constituit de debitor sau instituit în temeiul legii, 
existenţa unor măsuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului, declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la 
reorganizarea debitorului. Conform art.5 pct.20 din lege, prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii se 
înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă,lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de 
zile. De asemenea, conform art.5 pct.29 din acelaşi act normativ, insolvenţa este acea stare a patrimoniului care se 
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile. 
Dispoziţiile menţionate trebuie coroborate cu prevederile art.5 pct.20 teza a II a din L.85/2014, conform cărora o 
creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau din alte acte, chiar neautentice, emanate 
de la debitor sau chiar recunoscute de el. Analizând aceste cerinţe, instanţa reţine că debitorul figurează ca parte într-un 
raport de drept fiscal, creditorul având împotriva acestuia o creanţă certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile şi 
într-un cuantum ce depăşeşte valoarea prag impusă de art.5 pct.72 din Legea nr.85/2014, dovedită cu titlurile executorii 
anexate, emise în baza Codului de procedură fiscală. Cum creditorul are o creanţă certă, lichidă și exigibilă mai mult de 
60 de zile în cuantum total de peste 40.000 lei, se naşte în defavoarea debitorului o prezumţie relativă de insolvenţă 
potrivit art.5 pct. 29 lit a din Legea 85/2014. Prin urmare, instanţa urmează a verifica situaţia debitoarei, pentru a 
aprecia asupra îndeplinirii condiţiei prevăzute de dispoziţiile art.5 pct. 29 din Legea nr.85/2014 privind procedura 
insolvenţei, referitoare la insolvenţa debitoarei. Potrivit art.2 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, scopul 
acestui act normativ este „instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului.”, iar „insolvenţa 
este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru 
plata datoriilor certe, lichide și exigibile”. Instanţa are în vedere, în general, la aprecierea capacităţii de plată a 
debitoarei, ansamblul operaţiunilor comerciale pe care aceasta le desfăşoară, datoriile lunare ale acesteia şi posibilităţile 
sale financiare, concluzii deduse din analiza documentelor contabile. în condiţiile în care debitoarea nu a înţeles să se 
folosească de înscrisurile care i-ar fi putut dovedi capacitatea de a face faţă datoriilor exigibile, instanţa apreciază că 
aceasta nu a reuşit să răstoarne prezumţia de insolvenţă ce operează în defavoarea sa. Pentru aceste motive, instanţa, 
constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii, va admite cererea creditorului și va deschide procedura generala a 
insolvenţei faţă de debitor, ca unica măsură viabilă în vederea acoperirii creanţelor, dispunând și celelalte măsuri 
necesare începerii procedurii, va stabili termenele limită reglementate de dispoziţiile legale. La desemnarea 
administratorului judiciar provizoriu, judecătorul-sindic va avea în vedere disponibilitatea de timp și de resurse umane, 
precum și experienţa generală sau specifica necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului de către 
practicienii în insolvenţă care şi-au depus ofertele la dosar. Remuneraţia va fi stabilită în funcţie de criteriile stabilite de 
OUG 86/2006. În cadrul procedurii, administratorul judiciar va notifica și va verifica şi creanţa creditorului titular al 
cererii introductive, sub aspectul cuantumului acesteia, raportat la înscrisurile deţinute şi evidenţele contabile ale 
debitoarei, cu respectarea dispoziţiilor art.105 şi 106 din lege și va depune raportul prevăzut de art.92 din Legea 
85/2014. In temeiul disp. art.100 din legea 85/2006 judecătorul-sindic va fixa termenele limită pentru înregistrarea 
cererilor de creanţă asupra averii debitorului, termenul de verificare, întocmire și afişare a tabelului preliminar al 
creanţelor, cel pentru soluţionarea eventualelor contestaţii precum și data primei şedinţe a adunării creditorilor, 
dispunând convocarea creditorilor debitorului pentru alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui 
acestuia, desemnarea/confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, precum și a oricăror alte 
aspecte necesare derulării procedurii. De asemenea, se vor dispune toate măsurile necesare desfăşurării în condiţii 
optime a procedurii astfel declanşate.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulata de creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iași – Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Iași, cu sediul în Iași, str. A. Panu nr.26, în contradictoriu cu debitorul SC Nela-Ramon Construct 
SRL, cu sediul social declarat în loc. Tg. Frumos, str. Ştefan cel Mare și Sfânt, cam.1, bloc A2, sc.A, et.4, ap.18, jud. 
Iaşi, înregistrată la O.R.C. sub nr. J22/1980/2015, CUI 35197895. În temeiul art.72 din Legea nr.85/2014: Dispune 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Nela-Ramon Construct SRL, cu sediul social 
declarat în loc. Tg. Frumos, str. Ştefan cel Mare și Sfânt, cam.1, bloc A2, sc.A, et.4, ap.18, jud. Iaşi, înregistrată la 
O.R.C. sub nr.J22/1980/2015, CUI 35197895. În temeiul art.73 din Legea nr.85/2014, Numeşte în calitate de 
administrator judiciar provizoriu pe Centrul de Expertiza în Insolventa SPRL, cu sediul în mun. Iaşi, str. Sf. Lazar nr.4, 
bl.Penes Curcanu, et.1, cam. 13-14, jud. Iași, până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea 
creditorilor în condiţiile art.57 din lege. Fixează onorariu administratorului judiciar provizoriu de 1000 lei/lunar. În 
temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi 
oficiului registrului comerţului, conform prevederilor Codului de procedură civilă și publicarea notificării, pe cheltuiala 
averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie și în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pune în vedere debitorului să 
predea până la data de 25.01.2019 actele prevăzute de art.67 din lege administratorului judiciar. Fixează termenul limită 
pentru depunerea cererilor de creanţe la 04.03.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi 
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publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 25.03.2019. Contestaţiile la tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 
zile de la publicarea în Buletinul procedurilor în Insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termen maxim pentru 
publicarea tabelului definitiv de creanţe la data de 18.04.2019. În baza disp. art.59 alin.3 din Legea nr.85/2014, fixează 
termen pentru continuarea procedurii la data de 23.04.2019. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data 
de 01.04.2019, în locaţia ce va fi stabilita de administratorul judiciar şi dispune convocarea creditorilor debitorului 
pentru alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului 
judiciar desemnat provizoriu și stabilirea remuneraţiei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării 
procedurii. Dispune trimiterea notificărilor către debitor, către toţi creditorii debitorului, către instanţele judecătoreşti în 
a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la registrul comerţului și tuturor băncilor unde debitorul are 
deschise conturi, de către administratorul judiciar. Administratorul judiciar va întocmi și va supune judecătorului-sindic 
până la data de 04.02.2019 un raport prin care să propună fie intrarea în faliment în procedură simplificată, fie 
continuarea perioadei de observaţie și până la data de 25.02.2019 raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus 
la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă și a existenţei premiselor angajării răspunderii 
acestora în condiţiile art.169, precum și celelalte situaţii incidente, iar lunar câte 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 debitorului, precum şi măsuri concrete privind desfăşurarea 
procedurii precum și dovada publicării în extras în Buletinul procedurilor în insolvenţă. În temeiul art.39 din Lege, 
dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o unitate bancară de pe raza municipiului Iași, 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. Executorie. Cu drept de apel în termen 
de 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică din 15.01.2019. 
Preşedinte,                                           Grefier, 
Roxana Barbir                 Cristina Mihaela Simon 
 
2. Societatea ARWEN PROFESSIONAL SERVICES S.A. (FOSTA THE RED POINT SA), cod unic de 
înregistrare: 14172456 

Depunere convocare adunare creditori pentru debitoarea SC Arwen Professional Services SA  
Societate „în faliment“, „in bankruptcy“, „en faillite“ 

Nr. 2451/17.01.2019 
1. Date privind dosarul: Nr. dosar 840/99/2016 (64/2016);  
Tribunalul Iaşi - Secţia II civilă - Faliment; Judecător sindic Oana Pipernea;  
2. Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1A, Programul arhivei/registraturii instanţei: 9.00-13.00;  
3. Debitor: SC Arwen Professional Services SA., cu sediul în Iasi, bd. Poitiers nr. 16, demisol şi et.1, având nr. de 
înregistrare în R.C. J22/813/2001, C.U.I. 14172456; 
4. Lichidator judiciar: Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., cod de identificare fiscală: 16993962, sediu social: 
str. A. Panu nr. 27, bl. Moldova 3, et. 2, ap. 6, nr. de ordine în tabelul practicienilor în insolvenţă RSP 0020, ţel. 0232-
261272 fax: 0232-232000, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Moisescu Ioana Irina;  
5. Nr. de exemplare depuse: 2, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în BPI. 
Convocare Adunare Creditori - SC Arwen Professional Services S.R.L 
Subscrisa Consultanta Reorganizare Lichidare SPRL în calitate de lichidator judiciar, desemnat prin incheierea nr. 1906 
din data de 14.12.2017 pronuntata de Tribunalul Iaşi - Secţia II civilă - Faliment, în dosarul nr. 840/99/2016 (64/2016), 
al debitoarei SC Arwen Professional Services SA., cu sediul în Iasi, bd. Poitiers nr. 16, având nr. de înregistrare în R.C. 
J22/813/2001, C.U.I. 14172456, convoacă adunarea creditorilor debitoarei SC Arwen Professional Services SA. 
Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Str. Anastasie Panu nr. 27 bl. Moldova III 
et. 2 ap. 6 Iaşi, în data de 30.01.2019 ora 1400. Creditorii pot fi reprezentanţi în cadrul adunării prin imputerniciţi, pentru 
fiecare adunare, cu procura specială şi autentica sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu 
delegaţie semnată de conducatorul unitaţii.  
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă, fax 0232-232000 sau la adresa de e-mail 
consultanta_reorganizare@yahoo.com. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnatura poate fi 
legalizată de notarul public, ori certificată şi atestată de către un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a 
incorporat, ataşat sau asociat semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin 
orice mijloace şi înregistrată la sediul administratorului judiciar. 
Ordinea de zi:  
1.Aprobarea raportului de evaluare a bunurilor imobile din averea debitoarei; 
2.Aprobarea modalităţii de vânzare a bunurilor din averea debitoarei (administratorul judiciar propune valorificarea 
bunurilor prin metoda licitaţiei publice ); 
3.Prezentarea regulamentului de vânzare;  

Lichidator judiciar, Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., Prin Av. Ioana Moisescu 
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