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2. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucureşti - Bucureşti, sector 2, str. Sperantei, nr. 40  

3. GS1 ROMANIA - Bucureşti, sector 2, str. Sperantei, nr. 40  

4. DGRFP BUCURESTI - Bucureşti, sector 2, str. Sperantei, nr. 40  

5. CHOCO ATENEU SRL - Bucureşti, sector 1, STR. PRUNARU, nr. 2-4, bl. 6-7, sc. C, et. 3, ap. 86  

6. SC MEGA IMAGE SRL - Bucureşti, sector 1, SIRET, nr. 95  

7. SC COZANOSTRA ART SRL - Bucureşti,  

8. SC COZANOSTRA ART SRL - Bucureşti, STR. GENERAL DONA, NR. 5, ET. 3, AP. 12, SECTOR 1  

9. Administraţia Fondului Pentru Mediu - Bucureşti, sector 6, SPLAIUL INDEPENDENŢEI, nr. 294 CORP A  

 

13. Societatea VERTEX COMERT SRL, cod unic de înregistrare: 18054313 

România, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Civila 

Splaiul Independenţei nr.5, Bucureşti, sector 4 

Dosar nr. 18656/3/2015/a3 

Termen: 15.03.2019, C 11 A, ora 9,00. 

Citaţie 

emisă la: ziua 14.02.2019 

Apelant 

1. NR Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Sectorului 5 a 

Finanţelor Publice - sector 2, Bucureşti, str. Sperantei, nr. 40 

Intimat 

2. NR Chitu Antonia Cleopatra - sector 3, Bucureşti, str. Cozla, nr. 8B, bl. A33, sc. B, et. 3, ap. 17 

3. NR Cheran Delia-Teodora - Bucureşti, cu domiciliul procesual ales la SCA Ionescu şi Sava - sectorul 3, str. 

Paleologu nr.24, parter(persoane desemnate cu primirea corespondentei-Jiglea anca Cristina, Oprea Roxana) 

este chemat/sunt chemaţi la această instanţă, sala: E77-I.N. Finţescu, Secţia a VI-a Civilă – Completul 11 A, în ziua de 

15, luna 03, anul 2019, ora 9,00, pentru apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 5646/15.10.2018, pronunţate de 

Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr. 18656/3/2015/a3, privind pe debitoarea SC Vertex Comert 

SRL, CUI 18054313, pentru Legea nr.85/2014. 

Menţiune în citaţie:  

Parafa preşedintelui instanţei,              Grefier, 

 

14. Societatea WOLF PROJECT MANAGEMENT SRL, cod unic de înregistrare: 32708669 

România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila 

Str. Splaiul Independenţei nr 319L, 

Clădirea B, sector 6 

Dosar 3667/3/2019 

Comunicare încheiere civila 

emisă la: ziua 18 luna 02 anul 2019 

Către, 

SC Wolf Project Management SRL-sector 1, Bucureşti, str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal, nr. 36, et. 2, ap. 2, cam. 

7 

Se comunică, alăturat, copia încheierii civile din data de 13.02.2019 pronunţată în dosarul nr 3667/3/2019 de Tribunalul 

Bucureşti Secţia a VII-a Civila privind debitorul SC Wolf Project Management SRL-sector 1, Bucureşti, str. Pictor 

Constantin Daniel Rosenthal, nr. 36, et. 2, ap. 2, cam. 7 

Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 

România, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă 

Dosar nr. 3667/3/2019  

Încheiere 

Camera de consiliu de la 13.02.2019 

Tribunalul constituit din: 

Preşedinte – judecător sindic — Moncea Mariana 

Grefier — Frînculescu Alexandru 

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cerere formulată în temeiul dispoziţiilor legii 85/2014 formulată 

de debitoarea SC wolf project management SRL-sector 1, Bucureşti, str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal, nr. 36, et. 

2, ap. 2, cam. 7. La apelul nominal făcut în camera de consiliu a răspuns debitoarea prin avocat. Procedura de citare este 

legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care> 

Debitoarea prin avocat solicită instanţei să admită cererea formulată, să deschidă procedura generală împotriva 

debitoarei şi să desemneze în calitate de administrator judiciar pe Rovigo SPRL. Se prezintă practicianul în insolvenţă 

Rovigo SPRL care depune ofertă pentru preluarea atribuţiilor de administrator judiciar. Instanţa reţine cauza spre 

soluţionare. 

 

 

Administrator
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Tribunalul 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București Secția a VII a Civila sub nr. 3667/3/2019, debitoarea SC Wolf 

Project Management SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei în baza prevederilor art. 71 alin. (1) 

din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței și desemnarea ca administrator judiciar a societăţii Rovigo S.P.R.L. 

Menționează cu titlu prealabil că Wolf Project Management SRL, si-a manifestat intenția de reorganizare a activității 

conform unui plan prin restructurarea şi reorganizarea activității în vederea stingerii datoriilor sale, în conformitate cu 

prevederile art. 132 şi urm. din Legea 85/2014. S-a arătat că debitoarea deţine bunuri mobile în patrimoniul său, 

conform Listei anexate.  

Nivelul creanţelor datorate de către debitoare către creditori este cu mult mai mare decât valoarea-prag de 40.000 lei 

prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, cuantumul datoriilor fiind în sumă de 6.756.691.77 lei, astfel cum 

rezultă din Balanţa de verificare a societății și din celelalte documente contabile anexate. În drept, au fost invocate 

dispoziţiile art. 66, art. 38 din Legea 85/2014 şi celelalte texte de lege enunţate anterior. În probaţiune, a depus la dosar 

înscrisuri. Analizând actele şi lucrările dosarului instanța reține următoarele: 

Potrivit art. 66 alin 1 în ref. la art. 5 pct. 29 şi pct. 72 Legea 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 maxim 30 de zile de la apariţia 

stării de insolvenţă. Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014: insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care 

se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe lichide şi exigibile:   

a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta după 60 de zile de la scadenţă nu a plătit datoria sa faţă de 

creditor;  

b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile 

angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; 

Ca atare, atunci când constată că nu mai dispune de fonduri băneşti suficiente pentru plata datoriilor exigibile, debitorul 

este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor Legii nr.85/ 2014, în termen de 30 de zile de 

la apariţia stării de insolvenţă.. Reţinând că debitorul este în stare de insolvenţă, că solicitarea sa este însoţită de actele 

prevăzute la art. 67 alin 1 din Legea 85/2014, că debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare, iar într-un interval de 5 

ani anterior formulării cererii introductive, acesta nu a mai fost supus procedurii insolvenţei, va admite cererea. În 

temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă va deschide 

procedura generală împotriva debitorului SC Wolf Project Management SRL. Va fixa 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 – 29.03.2019;  

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 

preliminar de creanţe – 18.04.2019;  

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 13.05.2019; 

 e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 23.04.2019.  Va desemna administrator judiciar provizoriu pe 

Rovigo 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, 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 unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 

85/2014.  

Va 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, 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 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. 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 pentru continuarea procedurii la 12.06.2019. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune> 

Admite cererea debitorului SC Wolf Project Management SRL--sector 1, Bucureşti, str. Pictor Constantin Daniel 

Rosenthal, nr. 36, et. 2, ap. 2, cam. 7. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului SC Wolf Project Management SRL-

sector 1, Bucureşti, str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal, nr. 36, et. 2, ap. 2, cam. 7. 
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 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 – 29.03.2019;  

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 

preliminar de creanţe – 18.04.2019;  

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 13.05.2019;  

e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 23.04.2019. 

Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Rovigo 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 12.06.2019. 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, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei instanţei, azi, 13.02.2019  

Preşedinte,                  Grefier, 

Moncea Mariana                    Frînculescu Alexandru 

 

15. Societatea ATIFCO INTERNATIONAL SA, cod unic de înregistrare: 14129308 

Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila 

Bucureşti Splaiul Independenţei nr. 319 L, clădirea B, sector 6 

Dosar nr. 19263/3/2018/a1 

Termen: 17.04.2019, C 6, ora 9,00, sala E 32. 

Citaţie 

emisă la: ziua 13 luna 02 anul 2019 

Contestator 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, in reprezentarea Administratiei Fiscale PENTRU 

Contribuabili Mijlocii Bucuresti - sector 2, Bucureşti, str. Sperantei nr. 40 

Debitor SC Atifco International SA cu sediul în Bucureşti, Calea Giulesti, nr. 121 C, sector 6 

Intimat 

3. TC CITR Filiala Bucuresti SPRL administrator judiciar al Atifco International SA -  

Sunt chemaţi la această instanţă, camera E 32, C 6, în ziua de 17 luna 04 anul 2019, ora 9.00, în proces cu SC Atifco 

International SA cu sediul în Bucureşti, Calea Giulesti, nr. 121 C, sector 6 pentru Legea 85/2014- contestaţie la tabelul 

preliminiar. 

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, 

 

16. Societatea ITS EFFICIENCY CONSULTANTA SA, cod unic de înregistrare: 15130904 

România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă 

sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, clădirea B, sala E32 

Dosar nr. 45191/3/2015 

Comunicare sentinţă civilă nr. 617 

emisă la: ziua 13 luna 02 anul 2019 

Către, 

ITS Efficiency Consutanta SRL cu sediul în Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 311, parter, CUI 15130904 

Administrator
Highlight




