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contencios administrativ şi fiscal, în temeiul art. 47 coroborat cu prevederile art. 51 din Legea privind procedura 
insolvenţei, din oficiu, convoacă adunarea creditorilor debitorului RAFO SA  
Întrunirea va avea loc la sediul administratorului judiciar, situat în București, Green Court, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 
3, sector 2, la data de 26.03.2019, ora 14:00, cu următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Aprobarea Raportului privind propunerea și planul de valorificare a activelor din patrimoniul RAFO SA nr. 
2020/19.03.2019; 
2. Aprobarea Regulamentului cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a procedurii de valorificare a activelor din 
patrimoniul RAFO SA nr. 2021/19.03.2019. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul un tăţii. Creditorii pot vota şi 
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia 
i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi 
comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până cel târziu în data şi ora fixată pentru 
exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar cu cel 
puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.  
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la adresele de e-mail: cristina.ursu@citr.ro, ana.stanciu@citr.ro, 
bucuresti@citr.ro. 

București 19.03.2019 
CITR Filiala București SPRL Senior Partner Mircea Cotigă 

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de 
operator. Având în vedere faptul că specificul atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în 
temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă 
asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale 
ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu caracter 
personal, şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne 
îndeplini atribuţiile. Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei 
debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, 
organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate şi utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuţiile, 
conform legii şi a instrucţiunilor instanţei şi că vor fi divulgate celorlalţi participanţi ai procedurii, în conformitate cu 
legea, instrucţiunile instanţei şi în măsura necesităţii. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal 
pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri 
respectă strict confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter personal, sunt 
tratate cu respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează 
debitoarea în cauză. Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter 
personal precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau 
ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea 
datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: 
protectia.datelor@citr.ro 
 
Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TRANSILVANIA SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 15944511 
România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor.  
Dosar nr. 739/111/2019 

Comunicare încheierea nr. 73/F/2019 
pronunţată la data 15.03.2019 

Intimata - Oficiul Registrului Comerţului Bihor. 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr. 73/F/2019, pronunţată la data 15.03.2019, în dosarul cu nr. de mai sus, de 
Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, privind pe debitoarea SC Transilvania Security SRL cu sediul în Oradea, Piaţa 
Cetăţii nr. 18, jud. Bihor, CUI 15944511, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J05/1569/2003.  
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 739/111/2019 

Încheiere nr. 73/F/2019 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 15 Martie 2019 

Completul compus din: 
Judecător sindic: Raluca Cuc 

Grefier: Adriana Milian 
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Pe rol fiind pentru azi soluţionarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
formulată de debitoarea SC Transilvania Security SRL cu sediul în Oradea, Piaţa Cetăţii nr. 18, jud. Bihor, CUI 
15944511, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J05/1569/2003, având ca obiect procedura insolvenţei. 
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din Legea nr. 85/2014. 
S-a făcut referatul oral al cauzei, grefierul învederând judecătorului sindic că prezenta cererea este legal timbrată cu 
suma de 200 lei taxă judiciară de timbru, conform chitanței seria 26564 0403200152 BF din data de 04.03.2019, după 
care: Judecătorul sindic, în temeiul art. 131 cod pr. civilă, art. 119 cod pr. civilă şi art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
faţă de obiectul cererii, insolvenţa debitoarei, constată că Tribunalul Bihor este competent general, material şi teritorial 
a soluţiona cererea. Totodată, judecătorul sindic verificând personal, constată că procedura se desfăşoară fără citarea 
părţilor, cererea este corespunzător timbrată, că este lămurită şi îndeplineşte disp.art.66 din Legea 85/2014, astfel că va 
rămâne în pronunţare asupra acesteia.  

Judecătorul sindic 
Deliberând: Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.03.2019, legal timbrată cu 200 lei 
taxă timbru, debitoarea SC Transilvania Security SRL cu sediul în Oradea, Piaţa Cetăţii nr. 18, jud. Bihor, CUI 
15944511înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J05/1569/2003, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, şi 
desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Florina Carmen. 
În motivare se arată că este în stare de insolvenţă iminentă, din cauza insuficienţei disponibilului bănesc pentru plata 
datoriilor certe, lichide şi exigibile. Datoriile debitoarei sunt în cuantum de 39.417.353,87 lei, potrivit evidenţei 
contabile a societăţii, depăşind astfel valoarea-prag prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 şi scadenţa 
acestora este depăşită cu 60 zile.  
Constituind o procedură colectivă de recuperare a creanţelor certe, lichide şi exigibile, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 prevede că ea se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia 
celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte 
regimul insolvenţei lor. 
Din cuprinsul balanţei sintetice aferente lunii ianuarie 2019, depusă de către debitoare rezultă că aceasta, la data de 
31.01.2019, avea datorii scadente în cuantum de 39.417.353,87 lei, iar disponibilităţile băneşti nu erau suficiente pentru 
acoperirea datoriilor. 
În aceste condiţii, faţă de creanţele evidenţiate în cuprinsul balanţei sintetice, judecătorul sindic consideră că debitoarea 
se află în stare de iminentă insolvenţă, astfel încât se impune admiterea cererii formulate de aceasta în vederea 
deschiderii procedurii generale de insolvenţă prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Cât priveşte desemnarea administratorului judiciar, judecătorul sindic reţine că din examinarea coroborată a 
prevederilor art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, rezultă că legiuitorul a acordat prioritate în faza incipientă a 
procedurii opţiunii exprimate de către debitor, în măsura în care nu este formulată o astfel de cerere de către un creditor.  
Având în vedere prevalenţa pe care textul legal o acordă opţiunii formulată de creditor, în detrimentul celei formulate de 
debitor, judecătorul sindic, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. d din Legea nr. 85/2014, va dispune 
desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Florina Carmen 
cod de identificare fiscală 20208562, nr. legitimaţie 1B2557 cu sediul în Oradea str. I. Vulcan nr. 4-6 apart. 5 jud. 
Bihor, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, şi a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând 
să se depună un decont în acest sens. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC Transilvania Security SRL cu sediul în Oradea, Piaţa Cetăţii nr. 18, jud. 
Bihor, CUI 15944511, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J05/1569/2003. 
În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014,  
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Transilvania Security SRL cu sediul în 
Oradea, Piaţa Cetăţii nr. 18, jud. Bihor, CUI 15944511înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J05/1569/2003. 
Ia act de intenţia debitoarei de reorganizare pe baza unui plan de reorganizare . 
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, 
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Florina Carmen cod de 
identificare fiscală 20208562, nr. legitimaţie 1B2557 cu sediul în Oradea str. I. Vulcan nr. 4-6 apart. 5 jud. Bihor, care 
va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând să se depună 
un decont în acest sens . 
În temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere administratorului judiciar ca în maxim de 5 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii să convocare adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. 
În baza art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească lunar un raport 
de activitate. 
În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar desemnat provizoriu să 
procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. 
În temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei; 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bihor, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de 
insolvenţă. 
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Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea 
la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.  
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 30 aprilie 2019. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 20 mai 2019. 
Fixează termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 14 iunie 2019.  
Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 31 mai 2019, cam.66, ora 9. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. 
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi 
tuturor băncilor unde are deschise conturi. 
În temeiul art.39 alin (2) din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, 
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. 
Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare.  
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 15 martie 2019. 
Judecător sindic,                   Grefier, 
Raluca Cuc                   Adriana Milian 
Emis 2 com. pt. conf.+1 com. BPI 
Se va comunica cu: 
1.Debitor - SC Transilvania Security SRL, cu sediul în Oradea, Piaţa Cetăţii nr. 18, jud. Bihor,  
2.Administrator judiciar provizoriu - Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Florina Carmen, cu sediul în Oradea str. 
I. Vulcan nr. 4-6 apart. 5 jud. Bihor. 
 
Județul Bistriţa-Năsăud 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CRINELISEI IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 6694939 
Societatea civilă de practicieni în insolvenţă Ultralex societate profesională cu răspundere limitată RSP 0173; CIF 
20878449; cu sediul în Bistriţa, str. Subcetate, nr. 9, telefon/fax 0263238391; e-mail ultralexipurl@yahoo.com, 
office@ultralex.ro. Către Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Dosar nr. 237/112/2010, Termen 9 ianuarie 2019.  
Subscrisa Ultralex SPRL (fostă IPURL) identificată cu datele din antet, reprezentată prin Vârtic Petre, în calitate de 
lichidator judiciar al Societăţii Crinelisei Impex SRL societate în procedura generală a falimentului în dosarul nr. 
237/112/2010 la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, identificată cu nr. înmatriculare la ORC J/06/1014/1994, CUI 6694939 şi 
sediul social în Sângeorz-Băi, str. Cicoarei, nr. 3 – formulăm prezentul 

Raport 
nr. 1728 din 21 decembrie 2018 

întocmit în baza dispoziţiilor art. 21 din Legea 85/2006, raport prin care vă aducem la cunoştinţă cele ce urmează. Prin 
sentinţa civilă nr. 39/CC/2010, pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud nr. 237/112/2010 al Tribunalului Bistriţa 
Năsăud, a fost admisă cererea formulată de debitoarea SC Crinelisei Impex SRL şi s-a dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei acesteia. Întrucât debitoarea nu a formulat şi nu a depus un plan de reorganizare judiciară în 
termenul prevăzut de lege, fiind îndeplinite condiţiile art. 107 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2006, prin Sentinţa civilă nr. 
672/2013 pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, Secţia a-II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în şedinţa 
publică din data de 27 martie 2013, instanţa de judecată a dispus deschiderea procedurii falimentului în procedura 
generală împotriva debitoarei Societăţii Crinelisei Impex SRL, cu sediul social în Sângeorz Băi, str. Cicoarei, nr. 3, jud. 
Bistriţa-Năsăud. În raportul nr. 1142 din 29 august 2018 am prezentat activităţile desfăşurate de lichidatorul judiciar de 
la termenul anterior. Acesta a fost publicat în BPI nr. 17327 din 18 septembrie 2018, sens în care anexăm extras de pe 
site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Debitoarea falită a predat actele şi gestiunea societăţii, procesul 
verbal de predare primire acte nr. 1952 încheiat la data de 21 iunie 2013, fiind depus la dosarul cauzei. Am formulat 
adresă către Primăria oraşului Sângeorz Băi – direcţia venituri – adresa nr. 1382/08.05.2013 - prin care am solicitat să 
ne comunice dacă debitoarea este înregistrată cu bunuri mobile şi imobile în evidenţele sale. Prin adresa nr. 6537 din 27 
mai 2013 primăria oraşului Sângeorz Băi ne-a comunicat că debitoarea falită figurează cu următoarele bunuri: 
autovehicul cu masa sub 12 t Autoutilitară TV 14 C; autovehicul cu masa sub 12 t Autofurgonetă; autovehicul cu masa 
sub 12 t Autoutilitară; autovehicul cu masa sub 12 t Dacia Pikup., serie motor CO19718, serie şasiu 
UU1D4616X43382793, dobândit cu factură; autovehicul cu masa sub 12 t Dacia Pikup., serie motor CO17958, serie 
şasiu UU1D4616X43376593, dobândit cu factură; autovehicul cu masa sub 12 t, Mercedes Benz, serie motor 50996504, 
serie şasiu WDB9026621R747358, dobândit cu contract de vânzare cumpărare 07.04.2008; clădire persoane juridice str. 
Cicoarei - sediu social; atelier tricotaje str. Izvoarelor; clădire brutărie str. Cerbuluui; 288 mp teren intravilan, zona B, 
Cerbului; 443 mp, teren intravilan, zona A, Izvoarelor; 238 mp, teren intravilan, zona C, Cicoarei; 456 mp teren 
intravilan, zona a, Izvoarelor. Debitoarea a predat şi bunurile mobile ale societăţii, listele de inventar nr. 1 şi 2 din 20 
mai 2013 în care sunt evidenţiate aceste bunuri, fiind depuse la dosarul cauzei, la fel şi balanţa pe luna februarie 2013 
care cuprinde totalitatea bunurilor debitoarei falite. Adunarea creditorilor din 8 august 2014 a fost statutară, a aprobat 
rapoartele de evaluare şi regulamentele de vânzare a bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei, desfăşurarea ei fiind 
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