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2017 debitoarea SC Piederom Lari SRL nu figura cu salarii neachitate angajaţilor societăţii. Din actele depuse în
probaţiune odată cu cererea de admitere a creanţei nu rezulta existenta unei creanţe salariale certe, lichide si exigibile
deţinuta de aceasta fata de debitoarea SC Piederom Lari SRL. Contestatoarea nu ataşează probe nici la calea de atac
promovata, astfel încât sumele solicitate sunt nedovedite. În ceea ce priveşte susţinerile contestatoarei cu privire la
faptul ca ar fi fost în aceeaşi situaţie şi la o alta debitoare SC Danarom Calzaturra SRL Turda de la care nu ar fi reuşit să
îşi recupereze plata drepturilor salariale, acestea nu fac dovada existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile faţă de o
alta societate Piderom Lari SRL. Oricum, dovada efectuării unor ore sulimentare, cel puţin în acest litigiu, nu poate fi
făcută cu martori, între contestatoare şi societatea aflată în insolvenţă fiind încheiat un raport de muncă legal, ce constă
în efectuarea unor formalităţi privind încheierea, executarea şi publicitatea acestuia, tocmai pentru a fi evitate apariţia,
în viitor, a unor astfel de situaţii ca şi cea din speţa de faţă.
Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte:
Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de către contestatoarea Moldovan Daniela Elena, având domiciliul
procesual ales în localitatea Turda, Strada Constructorilor, nr. 36, bl. A6, ap. 15, judeţul Cluj, împotriva tabelului
preliminar al creanţelor nr. 920/6 decembrie 2017, întocmit de către lichidatorul judiciar Insolv 2007 SPRL, Filiala Cluj
desemnat să administreze procedura falimentului debitoarei SC Piederom Lari SRL Mihai Viteazu, judeţul Cluj.
Cu drept de apel în termen de şapte zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 martie 2018.
Judecător Sindic,
Grefier,
Iulian Păcurar
Stela Mureşan
Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea STAR SA, cod unic de înregistrare: 3871408
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență
Nr. 52/26.03.2019
Dosar nr. 1990/63/2019
Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă
Adresa instanței: Craiova, str. Brestei nr. 12, jud. Dolj
Termen instanță: 09.04.2019
Debitoare: STAR SA, cu sediul în Craiova, str. România Muncitoare nr. 65, jud. Dolj, J16/45/1991, CUI RO 3871408 –
în insolvență, în insolvency, en procedure collective
Subscrisa, EXPERT SPRL FILIALA BUCUREȘTI – societate civilă profesională cu răspundere limitată, cu sediul în
București, str. Theodor Aman nr. 11, etaj 2, sector 1, înregistrată la U.N.P.I.R. în Registrul societăților profesionale cu
nr. RFO II 0493, notifică faptul că, prin Încheierea civilă din data de 19.03.2019 pronunțată de judecătorul sindic în
dosarul 1990/63/2019 al Tribunalului Dolj, Secția a II-a Civilă, a fost deschisă procedura generală a insolvenței
prevăzută de Legea 85/2014 împotriva debitoarei STAR SA, EXPERT SPRL FILIALA BUCUREȘTI fiind desemnată
în calitate de administrator judiciar provizoriu. Procedura insolvenței a fost deschisă la solicitarea debitoarei, care a
depus odată cu cererea inițială și o declarație potrivit art. 67 lit. g din legea 85/2014 prin care își arată intenția de intrare
în procedura de reorganizare conform unui plan.
Astfel, vă informăm că au fost stabilite următoarele termene procedurale conform încheierii de deschidere și a
prevederilor legii 85/2014:
1. Termene procedurale
- termenul de formulare a opoziției față de deschiderea procedurii este de 10 zile de la primirea acestei notificări;
termenul de soluționare a opozițiilor a fost stabilit pentru data de 14.05.2019;
- termenul limită de depunere de către creditori la dosar a declarațiilor de creanță este data de 03.05.2019;
- termenul limită pentru verificarea creanțelor și întocmirea tabelului preliminar de creanțe este stabilit la data de
21.05.2019;
- termenul pentru contestarea tabelului preliminar este cel indicat la art. 111, alin. 2 din legea 85/2014, respectiv 7 zile
de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvență;
- termenul de soluționare a contestațiilor și de întocmire a tabelului definitiv este stabilit la 11.06.2019.
2. Adunarea creditorilor
Se notifică creditorii asupra faptului că prima adunare a creditorilor va avea loc în data de 27.05.2019 ora 12.00, la
sediul administratorului judiciar din București, str. Theodor Aman Pictor nr. 11, etaj 2, sector 1.
Ordinea de zi a sedinței este:
1. Prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar potrivit prevederilor art. 92 din legea 85/2014;
2. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de administratorul judiciar potrivit prevederilor art. 97 din legea
85/2014.
3. Prezentarea inventarului întocmit de administratorul judiciar potrivit prevederilor art. 101 din legea 85/2014.
4. Desemnarea comitetului creditorilor potrivit prevederilor art. 50 din legea 85/2014.
5. Confirmarea administratorului judiciar provizoriu EXPERT SPRL FILIALA BUCUREȘTI.
6. Stabilirea remunerației administratorului judiciar.
Administratorul judiciar va asigura publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a unui raport cu privire la ordinea
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de zi a adunării creditorilor. Materialele aferente acestui raport și respectiv a ordinii de zi vor fi depuse la dosar și vor fi
puse la dispoziția creditorilor la sediul administratorului judiciar, precum și prin mijloace rapide de comunicare (adresă
e-mail), în măsura în care aceste date de contact sunt comunicate de către creditori.
3. Informații suplimentare privind declarațiile de creanță:
3.1. Declarațiile de creanță vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 80, 104 și 107 din legea 85/2014, fiind
însoțite de documentele justificative aferente.
3.2. Declarațiile de creanță vor fi depuse la dosarul cauzei sau transmise prin poștă la adresa instanței în 2 exemplare.
3.3. Declarațiile de creanță vor fi însoțite de plata taxei judiciare de timbru de 200 lei.
Expert SPRL Filiala București,
Asociat coordonator, Molnăr Adriana
Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGORA-MIXT SRL, cod unic de înregistrare: 5023072
Raport lunar nr. 23 pe perioada – 30.01.2019 –27.03.2019 privind descrierea modului de îndeplinire a
atribuţiilor lichidatorul judiciar a Agora-Mixt SRL
Nr. înregistrare: 341/19.03.2019
Număr dosar: 29/96/2013, Tribunalul Harghita,
Judecător sindic: Antonescu Marcel Romeo
Temei juridic: art. 25 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Cabinet Individual De Insolventa Bányász Judit
Debitor: Agora-Mixt SRL Cod de identificare fiscalã: 5023072, cu sediul social în localitatea Lăzarea, nr. 182, jud.
Harghita, Înregistrata la ORC Harghita sub nr. J19/1218/1993.
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale.
Deschiderea procedurii generale a insolvenței:
Prin Sentința civilă nr. 2240 din data de 24.05.2013, instanța de judecată a dispus, deschiderea generale a insolvenței
față de Agora-Mixt SRL din localitatea Lăzarea. În conformitate cu dispozițiile Legii 85/2006, administratorul judiciar a
procedat la publicarea în BPI a notificărilor privind deschiderea procedurii generale a insolvenței și comunicarea
acesteia tuturor creditorilor.
1.1 Adunarea creditorilor
Adunarea creditorilor legal întrunită pe data de 31 iulie 2013, a confirmat în calitate de administrator judiciar pe Cabinet
Individual De Insolvență Banyasz Judit, și nu a fost desemnat un comitet al creditorilor.
Valoarea pasivului debitoarei
În conformitate cu prevederile art. 72 alin. 1 și art. 74 alin. 1 din Legea 85/2006, tabelul preliminar a tuturor creanțelor
împotriva averii debitoarei, a fost înregistrat la grefa Tribunalului Harghita, pe data de 30 iulie 2013, cu o valoare totală
de 648.150,77 lei. În conformitate cu dispozițiile Legii 85/2006, administratorul judiciar a procedat la publicarea în BPI
a tabelului preliminar al tuturor creanțelor declarate împotriva averii debitoarei. Împotriva tabelului preliminar de
creanțe debitoarea a înregistrat contestație, care a fost respinsă de judecătorul-sindic. Împotriva sentinței de respingere a
contestației, debitoarea a declarat recurs care a fost respins.
Deschiderea procedurii falimentului față de Agora-Mixt Srl:
Prin Sentința civilă nr. 684/04.05.2016, instanța de judecată a dispus, deschiderea generale a falimentului față de AgoraMixt SRL din localitatea Lăzarea. În conformitate cu dispozițiile Legii 85/2006, lichidatorul judiciar a procedat la
publicarea în BPI a notificărilor privind deschiderea procedurii falimentului și comunicarea acesteia tuturor creditorilor.
Adunarea creditorilor
Adunarea creditorilor legal întrunită pe data de 28 ianuarie 2016, a confirmat în calitate de lichidator judiciar pe Cabinet
Individual De Insolvență Banyasz Judit, și nu a fost desemnat un comitet al creditorilor.
Referitor la tabelul suplimentar și definitic consolidat de creanțe
În data de 14 iunie 2016, a fost înregistrat la grefa Tribunalului Harghita, talul suplimentar de creanțe a societății
debitoare, iar în data de 16 august 2016 a fost înregistrat la grefa Tribunalului Harghita Tabelul definitiv consolidat.
Valoarea totală a datoriilor se ridică la suma de 1.153.909,25 lei.
Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au cauzat starea de insolvență
În data de 25 mai 2016 a fost înregistrat la grefa Tribunalului Harghita, raportul prevăzut de art. 59 alin. (1) din Legea
85/2006. Cauzele care au condus la starea de insolvenţă sunt de ordin intern şi extern astfel :
În perioada analizată se constată că evoluţia cifrei de afaceri sub aspectul profitabilităţii a fost nefavorabilă, în sensul ca
valoarea acestuia s-a micsorat treptat
Din actele studiate reiese că pentru finanţarea activităţii societatea debitoare a majorat lichidităţile cu aporturi credite
bancare, cu consecinta majorarii cheltuielilor financiare.
Imposibilitatea de a face faţă obligaţiilor de plată şi susţinerea activităţii din fonduri proprii, capitalurile proprii au
înregistrat valori negative pe tot parcursul perioadei, ceea ce denotă risc de insolvabilitate
Societatea debitoare nu şi-a achitat obligaţiile de plată faţă de instituţiile statului, acumulând datorii mari, cărora nu le-a
mai putut face faţă.
Volumul activităţii societăţii în perioada analizata este insuficientă pentru a susţine afacerea.
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