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confirmat în cauză, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC O.V. Octav Construct SRL pe SCP Titanic SPRL. 
şi a dispus descărcarea de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, 
titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi a practicianului în insolvenţă SCP Miriana Mircov Relicons SPRL. La data de 
04.02.2019 lichidatorul SCP Titanic SPRL a depus cererea nr. 41/31.01.2019 prin care a solicitat închiderea procedurii 
în temeiul art.174 din Legea nr.85/2014. În cuprinsul cererii depuse lichidatorul judiciar a arătat că urmare a faptului că 
în patrimoniul debitoarei au fost identificate două bunuri movile, respectiv un buldoexcavator clasa 2.1.20.1, categoria 
utilaj agricol şi un autoturism marca Opel T98 MONOCAB, serie şasiu WOLOTGF 7542013921 care nu au fost 
predate de reprezentanţii debitoarei, deşi au fost notificaţi în acest sens, a formulat la data de 18.10.2018 cererea de 
atragere a răspunderii patrimoniale împotriva administratorului social al debitoarei, Voroneanu Octav, iar prin Sentinţa 
civilă nr. 404/JS/20.12.2018 pronunţată în dosarul nr. 3787/115/2017/a1 şi publicată în BPI nr. 1224/21.01.2019 s-a 
admis cererea formulată de lichidatorul judiciar Titanic SPRL şi s-a dispus antrenarea răspunderii şi obligarea pârâtului 
Voroneanu Octav la plata sumei de 267.545 lei. A apreciat că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 174 din legea nr. 
85/2014 care prevăd că „în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezentul titlu, dacă se constată că nu există bunuri în 
averea debitoarei ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se 
oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va audia de urgenţă creditorii într-o şedinţă, iar în cazul 
refuzului exprimat de aceştia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deşi s-a îndeplinit 
procedura citării prin BPI, va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din 
registrul în care este înmatriculat”. Pentru aceste motive, solicită închiderea procedurii insolvenţei conform art.174 alin. 
1 din Legea nr.85/2014, radierea debitorului, precum şi descărcarea lichidatorului de orice îndatoriri. Analizând actele şi 
documentele depus la dosarul cauzei, judecătorul sindic reţine următoarele: În ceea ce priveşte cererea de închidere a 
procedurii insolvenţei, instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiilor art.174 din Legea nr. 85/2014: „În orice stadiu 
al procedurii prevăzute de prezentul titlu, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt 
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele 
corespunzătoare, judecătorul sindic va audia de urgenţă creditorii într-o şedinţă, iar în cazul refuzului exprimat de 
aceştia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deşi s-a îndeplinit procedura citării prin BPI, va 
da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este 
înmatriculat.” Legiuitorul a instituit astfel o normă în baza căreia, în ipoteza inexistenţei bunurilor în patrimoniul 
debitorului şi a insuficienţei fondurilor necesare continuării procedurii, să se poată dispune închiderea procedurii. 
Astfel, având în vedere împrejurarea că debitoarea nu desfăşoară nici un fel de activitate comercială şi prin sentinţa 
civilă nr. nr. 404/JS/20.12.2018, pronunţată în dosarul nr. 3787/115/2017/a1, instanţa a admis cererea formulată de 
lichidatorul judiciar Titanic SPRL şi a dispus antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtului Voroneanu Octav şi 
obligarea acestuia la plata sumei de 267.545 lei reprezentând valoarea totală a creanţelor înscrise la masa credală, în 
baza art. 174 din Legea 85/2014, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi radierea societăţii 
debitoare SC O.V. Octav Construct SRL, din Registrul Comerţului Caraş-Severin. În temeiul art.180 din Legea 
nr.85/2014 va descărca lichidatorul de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.179 din Legea nr. 85/2014, va 
dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin 
pentru efectuarea menţiunii de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi tuturor creditorilor prin publicarea în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de către lichidatorul judiciar SCP Titanic SPRL, cu sediul în Tîrgu-Jiu, str. Siretului, bl. 17, 
judeţ Gorj, CUI 20570340. În temeiul art.174 din Legea nr. 85/2014, Dispune închiderea procedurii insolvenţei faţă de 
debitoarea debitorul SC O.V. Octav Construct SRL, cu sediul social în Sat Măru, Comuna Zăvoi, FS, nr. 157, judeţ 
Caraş-Severin, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/33/2007, având CUI 20631030. Dispune radierea 
debitorului SC O.V. Octav Construct SRL, cu sediul social în Sat Măru, Comuna Zăvoi, FS, nr. 157, judeţ Caraş-
Severin din Registrul Comerţului de sub nr.J11/33/2007. În temeiul art.180 din Legea nr. 85/2014, Descarcă pe 
lichidatorul SCP Titanic SPRL, de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.179 din Legea nr. 85/2014, Dispune 
notificarea prezentei sentinţe, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara prin Agenţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Caraş-Severin, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin pentru 
efectuarea menţiunii de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi creditorilor prin publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă Cu apel în 7 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri prin publicarea sa în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă. În cazul exercitării căii de atac cererea se va depune la Tribunalul Caraş-Severin  
Pronunţată în şedinţa publică din data de 07 martie 2019.  
Judecător sindic,                                                                                                                                              Grefier-sindic, 
Juca Petru                                                                                                                                                     Copocean Dana 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea C2 MEDIA SRL, cod unic de înregistrare: 26877515 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului 
 Nr. 168 Data emiterii: 27.03.2019  

 Termen de procedură: 23.05.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 561/1285/2018, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic Nicolescu Alina, 
Termen 23 Mai 2019. 
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2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Dorobanţilor nr. 2-4, cod 400117, Cluj Napoca, Cluj, Număr de telefon 
0264-596110 programul arhivei/registraturii instanţei 8.30-12.30. 
3.Debitor: SC C2 MEDIA SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Pavel Roșca, nr. 4, județ Cluj, având CUI RO 26877515, fiind înregistrată în Registrul Comerțului Cluj cu numărul 
J12/724/2010. 
4. Administrator judiciar: MBA Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 32540041 sediul social Cluj-Napoca, Cluj-
Napoca, str. Oltului, nr. 5A, jud. Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0714 tel./fax 
0364 119 638, E-mail: office@mbainsolvency.ro Nume şi prenume reprezentanți administrator judiciar persoană 
juridică Abrudan Andrei Alin și Blenche Gabriela Cristina. 
5. Subscrisa: MBA Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC C2 Media SRL, conform 
Sentinţei civile nr. 1203/CC pronunțată în data de 28.06.2018, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul cu 
numărul 561/1285/2018, în temeiul art. 42, alin. 1, art. 99-100 coroborate cu art. 102-104 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, din acelaşi act normativ, comunică: 

Notificare 
Prin care vă comunicăm faptul că prin Hotărârea Civilă nr. 443 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj la data de 
14.03.2019 în dosarul nr. 561/1285/2018, faţă de societatea C2 MEDIA SRL s-a dispus deschiderea procedurii generale 
a falimentului prevăzută de Legea 85/2014, ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea acesteia. Conform 
dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii, precizate de legea menţionată, se suspendă 
toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. În condiţiile 
în care dumneavoastră (instituție, societate comercială sau persoană fizică) aveți o creanţă de recuperat din averea 
debitoarei evidenţiem că sunteţi îndreptăţit să formulaţi o declaraţie de creanţă conform art. 102 din Legea nr. 85/2014 
(exclusiv pentru creanţe născute ulterior datei de 28.06.2018 și până la data de 14.03.2019).Cererea de admitere la masa 
credală trebuie să respecte condiţiile art. 104 din Legea nr. 85/2014, creditorul având obligativitatea indicării:● Numele, 
denumirea creditorului.● Datele de identificare ale creditorului (CUI, număr de înregistrare la Registrul Comerțului în 
cazul în care creditorul este persoană juridică).● Suma solicitată, cu indicarea clară a sumei totale, a sumelor 
componente şi a modului de calcul).●Temeiul creanței respectiv anexarea contractului din care rezultă creanța, a actelor 
adiționale, a facturilor şi avize de însoțire a mărfii acolo unde este cazul.● Penalitățile trebuie calculate numai până la 
data deschiderii procedurii de faliment în formă generală, respectiv data de 14.03.2019.● Natura creanței trebuie expres 
indicată (creanțe care beneficiază de o cauză de preferinţă, garantată, bugetară sau imobiliară) și justificată prin 
documentele aferente (contracte de garanție, dovada înscrierii garanţiilor mobiliare în Arhiva Electronică de Garanții 
Reale Mobiliare),în caz contrar sancțiunea constând în trecerea creanței într-o grupă inferioară.● Indicarea unui număr 
de fax, telefon și o adresă de e-mail a biroului juridic(toate fiind obligatorii în cazul persoanelor juridice).● Depunerea 
dovezii achitării taxei de timbru în cuantum de 200 lei în original la dosarul cauzei (conform art. 14 alin. (1) din OUG 
nr. 80/2013).● Dovada calității de reprezentant a avocatului care vă reprezint, dacă este cazul.Declarația de creanță va fi 
întocmită în 2 exemplare, din care:1. unul va fi comunicat la Registratura Tribunalului Specializat Cluj, în dosarul nr. 
561/1285/2018, având ca obiect procedura generală a falimentului deschisă faţă de societatea C2 MEDIA SRL ;2. un 
exemplar va fi remis la adresa lichidatorului judiciar din Cluj Napoca, str. Oltului, nr. 5A, jud. Cluj.Se vor depune 
actele justificative (contracte, chitanțe, facturi) însoţite de dovada plăţii unei taxe de timbru judiciar în valoare de 
200,00 lei. Documentele justificative care atestă achitarea taxei de timbru, vor fi ataşate, în original, exemplarului 
cererii de admitere la masa credală ce va fi depusă la Registratura Tribunalului Specializat Cluj. De asemenea, dovada 
achitării, în copie, a taxei de timbru, va fi anexată exemplarului din cererea de admitere la masa credală, ce va fi 
comunicat către lichidatorul judiciar.Conform hotărârii judecătorului sindic din data de 14.03.2019 coroborat cu 
dispozițiile art. 147, alin. 2 din Legea nr. 85/2014, au fost stabilite următoarele termene:Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în perioada de observație (28.06.2018 – 14.03.2019) se vor depune 
până în data de 18.04.2019;Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, comunicarea și 
publicarea în BPI a tabelului suplimentar al creanțelor a fost stabilit de către instanța de judecată la data de 
03.05.2019.Contestaţiile la tabelul suplimentar se vor depune în 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. 
Orice contestaţie sau obiecţie, formulată în cadrul procedurii de către participanţi, se timbrează cu 200 lei taxă de 
timbru (dacă nu este scutită de taxă de timbru) sub sancţiunea anulării ca netimbrată.Termenul pentru soluționarea 
eventualelor contestații și pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat a fost fixat la data de 23.05.2019.Arătăm că 
notificările ulterioare se vor efectua în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 85/2014 (prin Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă), cu excepţiile prevăzute de textul indicat.De asemenea, evidenţiem că înregistrarea cererii 
de admitere a creanţei creează prezumţia pentru creditori că au cunoştinţă de termenele procedurale. 
În cazul existenţei unor nelămuriri sau pentru comunicarea unor informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne 
contactaţi la datele din antetul prezentei, respectiv la nr. de telefon 0364 119 638, nr. fax 0364 119 638, adresă de email 
office@mbainsolvency.ro, andrei.abrudan@mbainsolvency.ro sau gabriela.blenche@mbainsolvency.ro. 
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