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85/2014.
Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 23.05.2019.
Executorie.
Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 18.04.2019.
Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi
depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.01.2019.
Preşedinte,
Grefier,
Măcsinoiu Alexandru
Coman Valentina
Pentru judecător aflat în C.M,
semnează preşedinte secţie,
3. Societatea STRACO GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 15143718
România
Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII a Civilă
Spaiul Independenţei, nr. 319L, Clădirea B, sector 6
Dosar nr. 37252/3/2018
Termen 08.03.2019 C18 CC
Citaţie
Emis 12.02.2019
CONSTRUCT ALEX SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PODOREANU INSOLV IPURL - sector 2,
Bucureşti, str. Şcoalei, nr. 12, bl. corp A, et. 1, ap. 2
STRACO GRUP SRL - sector 5, Bucureşti, str. Barlea, nr. 5-13
STRACO GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL GHIDINECI MIHAI DANIEL - Deva, Bd N. Balcescu Nr
28 Bl 17A Sc B Et 4 Ap 22, Judeţ HUNEDOARA
CITR FILIALA BUCURESTI SPRL - sector 2, Bucureşti, str. Gara Herastrau (Green Court), nr. 4, bl. A, et. 3
UNICREDIT BANK SA CU SEDIUL ALES LA SCA ZAMFIRESCU, RACOTI & PARTNERS – IN CALITATE DE
Preºedinte COMITET CREDITORI - Bucureşti, sector 2, str. Plantelor, nr. 12
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN – MEMBRU COMITET CREDITORI - Bucureşti, sector 2, str. Jean
Louis Calderon, nr. 70
CONNA TONY SRL – MEMBRU COMITET CREDITORI - SEBES, STR.MIHAI VITEAZU, bl. 61, ap. 11, Judeţ
ALBA
LINIAL ELECTRIC SRL – MEMBRU COMITET CREDITORI - DEVA, str. Grivitei, nr. 54, Judeţ HUNEDOARA
MARCONSTRUCT S.R.L – MEMBRU COMITET CREDITORI - BRAGADIRU, SOS.ALEXANDRIEI, nr. 270,
Judeţ ILFOV
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E29 etaj 1 C18 CC în 08.03.2019ora 09.00 în calitate de
creditor/participant/intimat/intervenient/petent în proces cu debitorul Straco Grup SRL cu sediul în Bucureşti, Sec 5, str.
Bârlea, Nr 5-13, CUI 15143718 şi nr ONRC J40/751/2003.
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, şi timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancţiunea anulării cererii.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Secţiunea III - Asociaţii
1. ASOCIATIA FOTBAL CLUB RAPID BUCURESTI, cod unic de înregistrare: 14027294
România
Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII-a Civila
Str. Splaiul Independenţei nr. 319 L, Cladirea B, sector 6
Dosar 21997/3/2018
Comunicare încheiere civila  sentinţă civila  decizie civila  alte documente  nr 7778
emisă la: ziua 01 luna 02 anul 2019
Către,
1. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE, cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Speranței, nr. 40
2. SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA prin SUCURSALA DIRECTIA
RADIOCOMUNICATII BUCURESTI
3. ASOCIATIA FOTBAL CLUB RAPID BUCURESTI, cu sediul în sector 1, Bucureşti, b-dul Bucureștii Noi, nr. 170,
CUI 14027294
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 7778 din data de 20.12.2018
pronunţată în dosarul nr. 21997/3/2018 de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civila privind debitorul ASOCIATIA
FOTBAL CLUB RAPID BUCURESTI, cu sediul în sector 1, Bucureşti, b-dul Bucureștii Noi, nr. 170, CUI 14027294.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Dosar nr. 21997/3/2018
România
TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VII-A CIVILA
Incheiere
Sedinta publica de la 13.12.2018
Tribunalul constituit din:
Președinte – Judecator Sindic — Năstasie Nicoleta Mirela
Grefier — Filotie Alin Dumitru
Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect cerere de deschidere a procedurii insolvenţei intemeiata pe dispozitiile
legii 85/2014 privind procedura insolventei, formulata de creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A
FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR
PUBLICE, cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Sperantei, nr. 40, în contradictoriu cu debitoarea ASOCIATIA FOTBAL
CLUB RAPID BUCURESTI, cu sediul în sector 1, Bucureşti, B-Dul Bucureştii Noi, nr. 170.
La apelul nominal facut în sedinta publica se prezintă creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A
FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR
PUBLICE, prin reprezentant Popescu Geanina, creditoarea SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII
SA, prin reprezentant Victor Teodor Milea, debitoarea, prin reprezentant Adrian Pintilie, care depune la dosar
împuternicire avocațială.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că, prin serviciul registratură, în data
de 03 decembrie 2018 au fost depuse note scrise de către debitoarea ASOCIATIA FOTBAL CLUB RAPID
BUCURESTI, în data de 10 decembrie 2018 creditoarea SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII
SA a depus răspuns la notele scrise formulate de debitoare, după care:
Instanţa ia act că prin încheierea de şedinţă pronunţată în data de 29 noiembrie 2018 s-a dispus asupra cererii de
intervenţie formulată de petentul Alboiu Florin Alexandru.
Debitoarea, prin reprezentant, depune la dosar dovada comunicării notelor scrise.
Creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN
REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE, prin reprezentant, depune la dosar
înscrisuri.
Instanţa acordă cuvântul asupra excepţiei inadmisibilităţii.
Debitoarea, prin reprezentant, solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii, apreciind că ambele cereri de deschidere a
procedurii insolvenţei sunt inadmisibile. Invocă dispoziţiile art. 3 alin (1) din Legea 85/2014, prin care se arată că
procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor. De asemenea, arată că OG 26/2000 cu privire la
asociații și fundații prevedere o procedură specială.
Creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN
REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE, prin reprezentant, apreciază că
dispoziţiile art. 3 alin (1) din Legea 85/2014 trebuire coroborate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Codul civil, în sensul
că procedura insolvenței se poate aplica societăților dacă se face dovada că au exercitat activitate economică.
Învederează că a depus la dosar dovezi prin care se arată că debitoarea a desfăşurat activităţi economice, iar până în anul
2016 a figurat ca plătitoare de impozit pe profit. De asemenea, apreciază că debitoare are calitate de profesionist, în
sensul legii, faţă de care se poate aplica legea insolvenţei. Pentru motivele arătate, solicită respingere excepţiei
inadmisibilităţii.
În replică, reprezentantul debitoarei învederează că se solicită deschiderea procedurii debitoarei pentru creanţe născute
în anul 2009. De asemenea, învederează că sumele solicitate provin din contribuţii pentru fondul de contribuţii sociale şi
amenzi, şi nu impozite pe venituri provenite din activităţi economice.
Creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN
REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE, prin reprezentant, învederează că a
depus la dosar bilanţul pe anii 2011, 2012, 2013, 2014 din care figurează că venituri din activităţi independente. De
asemenea, arată că potrivit art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, asociaţiile sunt scutite pentru impozit pe
profit din venituri provenite activităţi economice până la limita de 15.000 euro, echivalent în lei.
Nemaifiind cereri prealabile de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă
cuvântul în subsidiar pe fond.
Creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN
REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE, prin reprezentant, solicită
admiterea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, având în vedere că deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de
mai mult de 60 de zile împotriva debitoare, care depăşeşte valoarea prag. De asemenea, învederează că starea de
insolvabilitate nu a fost contestată. Solicită desemnarea unui administrator judiciar în mod aleatoriu.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Debitoarea, prin reprezentant, lasă la aprecierea instanţei.
Instanţa reţine cauza în pronunţare.
Tribunalul
Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună Concluzii scrise,
Dispune :
Amâna pronunţarea la data de 20.12.2018.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.12.2018.
Președinte
Grefier
Năstasie Nicoleta Mirela
Filotie Alin Dumitru
*
Dosar nr. 21997/3/2018
România
TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VII-A CIVILA
Sentinta civila nr. 7778
Sedinta publica de la 20.12.2018
Tribunalul constituit din:
Președinte – Judecator Sindic — Năstasie Nicoleta Mirela
Grefier — Filotie Alin Dumitru
Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect cerere de deschidere a procedurii insolvenţei intemeiata pe dispozitiile
legii 85/2014 privind procedura insolventei, formulata de creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A
FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR
PUBLICE, cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Sperantei, nr. 40, în contradictoriu cu debitoarea ASOCIATIA FOTBAL
CLUB RAPID BUCURESTI, cu sediul în sector 1, Bucureşti, B-Dul Bucureştii Noi, nr. 170.
Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publica de la data de 13.12.2018 fiind consemnate în încheierea de
şedinţa de la aceasta data, ce face parte integranta din prezenta, când Tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera
şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 20.12.2018.
Tribunalul
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti secţia a VII-a civilă la data de 27.06.2018 sub nr.
21997/3/2018, creditorul Direcția Generala Regionala A Finanțelor Publice București In Reprezentarea Administrației
sector 1 A Finanțelor Publice a solicitat, în temeiul art. 70 coroborat cu prevederile art. 5 pct. 20 şi pct. 72 din Legea
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschiderea procedurii insolvenţei debitorului
ASOCIATIA FOTBAL CLUB RAPID BUCURESTI, care se află în stare de insolvenţă şi faţă de care deţine o creanţă
certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 2.209.774 lei reprezentând obligaţii fiscale neachitate ls bugetul general consolidat
al statului.
În motivarea în fapt a cererii s-a arătat că în vederea recuperării debitelor restante, Administraţia sector 1 a Finanţelor
Publice a luat măsurile necesare pentru recuperarea sumelor în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în acest
sens, pe numele debitoarei fiind emise acte de executare silită în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură
fiscală.
Întrucât somaţiile nu au fost achitate integral, organul fiscal a procedat la întocmirea adreselor de înfiinţare a popririi
asupra conturilor bancare ale debitoarei.
Raportându-se la situaţia de fapt, s-a apreciat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 5 punctele 20 şi 72 coroborat
cu art.70 din Legea nr.85/2014, cuantumul debitului de 2.209.774 lei depășind cu mult suma de 40.000 RON prevăzută
la punctul 72 al art. 5 din legea mai sus menţionată, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă, iar starea de insolvenţă este
una notorie, debitoarea încetând achitarea obligaţiilor bugetare de mai mult de 60 de zile.
Pentru motivele arătate, s-a solicitat instanţei admiterea cererii de deschidere a procedurii prevăzută de Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
S-a precizat faptul că în conformitate cu prevederile art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
coroborat cu dispoziţiile art. 30 din OUG 80/2013, prezenta cerere este scutită de plata taxelor de timbru.
În drept, s-au invocat dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi
prevederile Codului de procedură fiscală.
În temeiul art. 223 alin. 3 din Codul de procedură civilă, s-a solicitat judecarea şi în lipsă.
În dovedire au fost depuse înscrisuri.
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti secţia a VII-a civilă la data de 31.08.2018 sub nr. 21997/3/2018,
creditorul SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA a solicitat, în temeiul art. 70 coroborat cu
prevederile art. 5 pct. 20 şi pct. 72 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
deschiderea procedurii insolvenţei debitorului ASOCIATIA FOTBAL CLUB RAPID BUCURESTI, care se află în
stare de insolvenţă şi faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 64.498 lei reprezentând facturi
emise şi neachitate.
În motivarea în fapt a cererii s-a arătat că în vederea recuperării debitelor restante, au fost emise către debitoare facturi
cu valoarea totală de 64.498 lei, calculate conform art. 3 din Condiţiile de utilizare cu ora a bazei sportive. Deşi a fost
notificată, debitoarea nu a achitat debitul nici până la data prezentei cereri.
S-a mai arătat de asemenea că în data de 05.03.2018, în urma unei întâlniri în vederea concilierii s-a întocmit procesul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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verbal nr. 302/3646/05.03.2018 prin care debitoarea se angaja ca până la data 13.03.2018 să se prezinte la sediul
creditoarei în vederea efectuării punctajului la orele utilizate. Nici până la data prezentei cereri, debitoarea nu s-a
prezentat la sediul acesteia.
Raportându-se la situaţia de fapt, s-a apreciat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 5 punctele 20 şi 72 coroborat
cu art.70 din Legea nr.85/2014, cuantumul debitului de 64.498 lei depășind cu mult suma de 40.000 RON prevăzută la
punctul 72 al art. 5 din legea mai sus menţionată, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă, iar starea de insolvenţă este una
notorie, debitoarea încetând achitarea obligaţiilor bugetare de mai mult de 60 de zile.
Pentru motivele arătate, s-a solicitat instanţei admiterea cererii de deschidere a procedurii prevăzută de Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
În drept, s-au invocat dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi
prevederile Codului de procedură fiscală.
În temeiul art. 223 din Codul de procedură civilă, s-a solicitat judecarea şi în lipsă.
În dovedire au fost depuse înscrisuri.
Debitoarea a invocat excepția inadmisibilității cererilor de deschidere a procedurii insolventei, cu argumentul ca,
potrivit cu dispoziţiile art. 3 alin (1) din Legea 85/2014, procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică
profesioniştilor, iar OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații prevedere o procedură specială.
Asupra excepției inadmisibilității cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, pusa în dezbaterea parților
la termenul de judecata din 29.11.2018, instanța o va aprecia ca neîntemeiata, în raport cu următoarele considerente:
Intr-o interpretare mai larga a prevederilor art. 3 alin 1 din legea nr. 85/2014, pot fi incluse asociațiile şi fundațiile
infiintate în temeiul OG nr. 26/2000, care desfasoara activitati economice directe cu caracter accesoriu şi în strânsa
legătura cu scopul lor principal.
Potrivit fisei sintetice totale asociația este inactiva de la 23.12.2014 ( fila 94 dosar) şi nu mai este înregistrata în scopuri
de tva începând cu data de 27.09.2013.
Din actele depuse de creditoare, creanța în valoare de 2.209.774 lei reprezintă debite asociate contribuțiilor pentru
angajați în perioada 2010-2017, accesorii calculate pentru perioada 2010-2017, amenzi în valoare de 5.050 lei. Exista
mențiunea cu privire la suma de 124.538 lei reprezentând dobânzi TVA”, de unde rezulta ca asociația a desfășurat
activitati economice directe cu caracter accesoriu şi în strânsa legătura cu scopul principal care sa permită includerea în
categoria subiecților prevăzuți de art. 3 alin 1 din legea nr. 85/2014, motiv pentru care excepția inadmisibilității va fi
apreciata ca neîntemeiata.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Potrivit art. 70 alin.1 în referitor la art. 5 alin. 1 pct. 20 şi pct. 72 din Legea 85/2014 orice creditor îndreptăţit să solicite
deschiderea procedurii împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă, a cărui creanţă, de cel puţin 40.000 lei, este certă,
lichidă şi exigibilă, poate introduce la tribunal o cerere introductivă, la care va anexa documentele justificative ale
creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii.
In cauza sunt dovezi cu privire la existenta unor creanțe certe, lichide şi exigibile, în cuantum mai mare de valoarea
prag de 40.000 lei: creanțele bugetare în valoare totala de 2.209.774 lei, necontestate în condițiile legii contenciosului
administrativ, pentru care s-au emis titluri executorii şi au fost infiintate popriri în perioada 2012-2017; creanța
creditoarei SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA în valoare de 64498 lei reprezentând cv.
facturi emise în perioada iunie 2017- februarie 2018 şi neachitate.
Încetarea de plăţi faţă de creditorul care a formulat cererea introductivă se prezintă ca o prezumţie legală, ce poate fi
răsturnată doar de debitorul care face dovada ca are sume de bani disponibile în patrimoniu, ceea ce nu s-a probat în
speţă.
Creanţa este certă, fiind constatată prin înscrisurile de la dosar, este lichidă, câtimea ei fiind determinată prin însuşi
actul de creanţă, este exigibilă, deoarece termenul de plată a expirat, iar pentru plata acesteia creditorul poate obţine
intervenţia coercitivă a forţei publice şi are un cuantum superior valorii prag de 40.000 lei prevăzută la art.5 alin. 1
pct.72 din lege.
Cerinţa prevăzută de art.3 alin 1 din lege este satisfăcută, întrucât pentru debitor, creanţa izvorăşte din acte de
exploatarea unei întreprinderi, în sensul disp. art.3/C.civ.
Neplata la scadenţă a creanţei este efectul incapacităţii debitorului de a plăti datoria cu fondurile băneşti disponibile,
cerinţa de încetare a plăţilor de către debitoare fiind îndeplinita deoarece durează de cel puţin 60 de zile.
Reţinând că debitorul este în stare de insolvenţă, în temeiul art. 71 alin.1 din Legea nr. 85/2014 va deschide procedura
generală împotriva debitorului; în temeiul art. 100 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei va fixa termenele
limită.
Faţă de cererea debitorului, în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d) din lege, va numi administrator judiciar provizoriu pe
DOGARU, OANĂ ȘI ASOCIAȚII SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 rap. la art.87 al.1 lit. a din
lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului; va pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
În temeiul art. 71 alin 2 din lege, va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3
din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de
debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului
societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea
menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din lege.
Va pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în termen de 60 de zile de la data pronunţării prezentei
hotărâri, inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la
desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin 1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut
la art. 97 din lege.
În temeiul art. 39 din Legea 85/2014, va 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 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.
Va pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014.
Va fixa termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 18.04.2019.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotaraste:
Respinge excepția inadmisibilității.
Admite cererile formulate de creditoare DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE
BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE, cu sediul în
sector 2, Bucureşti, str. Speranței, nr. 40, şi SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA prin
SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI, de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei
ASOCIATIA FOTBAL CLUB RAPID BUCURESTI, cu sediul în sector 1, Bucureşti, b-dul Bucureștii Noi, nr. 170,
CUI 14027294.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide
procedura generală împotriva debitoarei.
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de
deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10
zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului 04.02.2019; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 25.02.2019; d) termenul de definitivare a
tabelului creanţelor 23.03.2019; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor - 03.03.2019.
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe DOGARU, OANĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3000 lei din averea
debitorului.
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile
art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în
lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după
caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea
bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la
art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi
lege.
În 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 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.
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014.
Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 18.04.2019
Executorie.
Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi
depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20 decembrie 2018.
Președinte
Grefier
Năstasie Nicoleta Mirela
Filotie Alin Dumitru

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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