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punctul de vedere a administratorului judiciar cu privire la posibilitățile concrete de realizare a planului de reorganizare 
depus de către administratorul special și confirmat în cadrul ședinței adunării creditorilor din data de 21.01.2019. 
Creditorii VMV Security SRL și Direcția Fiscală Locală Sibiu nu exprimă o opinie la acest punct.  
Punctul 2 
Creditorii CEC Bank SA, Apă-Canal SA, Societatea de Construcții Napoca SA și Construcții SA arată că au luat act de 
punctul de vedere a Sibinsolv SPRL cu privire la posibilitățile concrete de realizare a planului de reorganizare depus de 
către administratorul special și confirmat în cadrul ședinței adunării creditorilor din data de 21.01.2019. Creditorii VMV 
Security SRL și Direcția Fiscală Locală Sibiu nu exprimă o opinie la acest punct.  
Punctul 3 
Creditorul Cec Bank SA este de acord cu punctele de vedere exprimate, susținând neviabilitatea planului de 
reorganizare propus de debitor, neconfirmarea acestuia și intrarea în faliment a debitorului, raportat la: obținerea 
majorității sumelor din închirierea bunurilor, încălcarea prevederilor art. 133, alin.5, lit G din Legea nr.85/2014 cu 
privire la propria creanță, neprevizionarea plății dobânzilor și a accesorilor pentru creanța garantată, veniturile reduse 
ale societății, existând luni în care acestea sunt de 0 lei, precum și raportat la existența creanțelor curente și neachitate.  
Creditorul Apă-Canal SA Sibiu apreciză că, raportat la votul exprimat în cadrul ședinței din data de 21.01.2019, în 
cadrul căreia a votat planul de reorganizare propus de debitor, apreciază că nu se impune exprimarea unui nou vot.  
Creditorul Societatea de Construcții Napoca SA nu achiesează la punctele de vedere exprimate de către administratorul 
judiciar și Sibinsolv IPURL, solicitând derularea planului astfel cum a fost votat în cadrul ședinței adunării creditorilor 
din data de 21.01.2019. 
Creditorul VMV Security SRL solicită aprobarea planului de reorganizare, votul exprimat încălcând asfel prevederile 
art. 48, alin.2 din Legea nr.85/2014, ordinea de zi fiind cu totul alta, astfel cum reiese din convocator.  
Creditorul Construcții SA nu achiesează la punctele de vedere exprimate de către administratorul judiciar și Sibinsolv 
IPURL, solicitând derularea planului astfel cum a fost votat în cadrul ședinței adunării creditorilor din data de 
21.01.2019. 
Creditorul Municipiul Sibiu este de acord cu cele două opinii exprimate de către administratorul judiciar și de către 
Sibinsolv IPURL în ceea ce privește posibilitățile concrete de realizare a planului de reorganizare.  
Astfel, raportat la voturile exprimate, administratorul judiciar constată:  
-47,07% din creanțele înregistrate împotriva averii debitorului și 73,60% din creanțele prezente apreciază corecte 
opiniile administratorului judiciar și a Sibinsolv IPURL cu privire la neexistența posibilităților concrete de realizare a 
planului,  
- 0,62% din creanțele înregistrate împotriva averii debitorului și 0,98% din creanțele prezente nu achiesează la punctele 
de vedere exprimate de către administratorul judiciar și Sibinsolv IPURL, 
-3,77% din creanțele creanțele înregistrate împotriva averii debitorului și 5,90% din creanțele prezente apreciză că nu se 
impune exprimarea unui alt vot, raportat la votul pozitiv exprimat în cadrul ședinței din data de 21.01.2019 cu privire la 
aprobarea planului.  
Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, reprezentantul administratorului judiciar declară închisă ședința 
adunării creditorilor. 
În conformitate cu dispozițiile art. 48, alin. 6 din Legea nr. 85/2014, procesul verbal se încheie în două exemplare 
originale, se depune de către administratorul judiciar la dosarul cauzei împreună cu: dovada convocării și a a 
comunicării cu creditorii și cu debitorul a materialelor prezentate, voturile comunicate și notele transmise de 
administratorul special și creditorul Societatea de Constrcuții Napoca SA.  
De asemenea, se transmite pentru publicare în BPI în termen de două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor. 

Administrator judiciar Expert Insolvenţă SPRL  
prin reprezentant legal Anamaria Sanda Nastase. 

 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FASE ENGINEERING EXECUTION SRL, cod unic de înregistrare: 28264363 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței 
Nr.: 03, data emiterii: 25.03.2019 

1. Date privind dosarul: dosar nr. 671/30/2019, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a civilă, Judecător sindic: Loredana 
Neamțu; 
2.Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A, mun. Timişoara, jud. Timiș. Programul arhivei: luni – joi, orele: 
8.30 – 12.30, programul registraturii: luni – vineri, orele: 8.30 – 12.30; 
3.Debitor: Fasse Engineering Execution SRL, CUI: 2826436, sediul social: sat Dumbrăvița, com. Dumbrăvița, str. 
Ferenczes, nr. 42C, jud. Timiș, ORC: J35/695/2011; 
4. Lichidator judiciar: SCP PDA Insolvency SPRL, CIF: RO25768102, sediul social: mun. Bucureşti, str. Moliere nr. 
8A, et. 1, ap. 2, sector 1, Număr de înscriere în registrul formelor de organizare: RFO II 0385/30.05.2009, număr 
matricol 2A0385, telefon/fax 0311.041.928, e-mail: office@pdainsolvency.ro; 
5. Subscrisa SCP PDA Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Fasse Engineering Execution 
SRL conform Încheierii civile nr. 246/07.03.2019 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 
671/30/2019, în temeiul art. 147 din Legea nr. 85/2014, notifică: 
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6. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă precum şi ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea 
debitoarei Fasse Engineering Execution SRL prin Încheierea civilă nr. 246/07.03.2019 pronunţată de Tribunalul Timiş, 
Secţia a II-a civilă, în dosarul 671/30/2019. Debitorul Fasse Engineering Execution SRL are obligaţia ca în termen de 
10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014. 
6.1. Creditorii debitorului Fasse Engineering Execution SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 22.04.2019. În temeiul art. 114 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi 
privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin încheierea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 03.05.2019. Debitorul, creditorii şi orice altă parte 
interesată vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor în termen de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel.  
Sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, 
precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror 
alte probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau nu sunt cunoscute la momentul 
formulării contestației. 
Partea care formulează contestația trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al documentelor 
ce o însoțesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanță se contestă, precum și 
administratorului special. În cazul în care această obligație nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din 
oficiu, o amendă în condițiile Codului de procedură civilă. 
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor: 27.05.2019; primul termen de judecată în cauză: 06.06.2019, 
sala 174, ora 9.  
6.2.3. În termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări creditorii pot formula opoziţie la încheierea de deschidere 
a procedurii, termenul de soluționare al opozițiilor nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a 
acestora. 
7. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 06.05.2019, ora 12.00 
la sediul social al lichidatorului judiciar din mun. Bucureşti, str. Moliere nr. 8A, et. 1, ap. 2, sector 1, având ca ordine de 
zi: prezentarea situaţiei debitorului, desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar, stabilirea 
onorariului.  
8. Comitetul creditorilor: nu este desemnat. 
9. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică creditorilor, debitorului și la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş. 
Informaţii suplimentare: 
- În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
- Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanței și ale actelor 
de constituire de cauze de preferință, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanței, 
conform art. 104 alin. (2). 
- Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar direct la Tribunal sau prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă/fax. 
- Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea de înscriere a creanţei va fi însoţită 
de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: În condițiile și cu excepțiile prevăzute de art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii 
procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea 
creanţelor asupra averii debitorului. 

Lichidator judiciar: SCP PDA Insolvency SPRL – practician în insolvenţă Pușcaș Alexandrina 
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