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Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA, cod unic de înregistrare: 
1909840 
România  
Tribunalul Constanţa 
Secţia a II-a civilă 
Str. Traian nr. 31 
Dosar nr. 3265/118/2019 

Comunicare 
încheiere nr. 303/ 05.06.2019 

Către, 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 303/ 05.06.2019, pronunţată în dosarul nr. 3265/118/2019 de Tribunalul 
Constanţa, Secţia a II-a civilă, privind debitorul REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE 
CONSTANŢA, cu sediul social în Constanţa, strada Badea Cârţan nr. 14A, judeţ Constanţa, înmatriculată în registrul 
comerţului sub numărul J13/98/1991, CUI RO 1909840. 
Parafa preşedintelui instanţei,          Grefier, 
LISTĂ ANEXĂ: 
DEBITOARE:  
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANŢA, cu sediul social în Constanţa, 
strada Badea Cârţan nr. 14A, judeţ Constanţa, înmatriculată în registrul comerţului sub numărul J13/98/1991, CUI RO 
1909840 
Reprezentată prin administrator judiciar: 
CITR FILIALA CLUJ S.P.R.L., cu sediul profesional în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţi nr. 48, etaj 3, judeţ Cluj  
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA- cu sediul în Constanţa, 
bd. Tomis, nr. 476, judeţul Constanţa  

* 
Dosar nr. 3265/118/2019 
România 
Tribunalul Constanţa 
Sectia A II-A Civilă 

Incheiere nr. 303 
Şedinţa publică din 05.06.2019 

Completul constituit din: 
Preşedinte – Adrian Oprea 

Grefier –Vali Ghiţă  
S-a luat în examinare cererea privind aplicarea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea REGIA AUTONOMĂ DE 
DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANŢA, cu sediul social în Constanţa, strada Badea Cârţan nr. 14A, 
judeţ Constanţa, la cererea acesteia.  
Cererea se analizează în Camera de Consiliu, fără citarea părților, aceasta fiind timbrară legal, cu suma de 200 lei.  
S-a făcut referatul cauzei de către grefier prin care se evidenţiază părţile, obiectul pricinii, stadiul procesual. 
Judecătorul sindic, apreciindu-le pertinente si utile soluționării cauzei, în baza art. 255 si următoarele Cod Procedură 
Civilă, încuviințează pentru debitoarea REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE 
CONSTANŢA proba cu înscrisurile depuse la dosar şi ramâne în pronunţare cu privire la cererea formulată.  

Judecătorul sindic: 
Asupra cererii de faţă, 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe, REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE 
CONSTANŢA a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, prin reorganizarea activității, în baza unui plan ce urmează 
a fi întocmit în acest sens, motivată de împrejurarea că societatea comercială se află în stare de insolvenţă, înregistrând 
datorii certe, lichide si exigibile, a căror scadență a depășit termenul de 90 de zile. Totodată, debitoarea a solicitat 
numirea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă CITR FILIALA CLUJ S.P.R.L., cu sediul 
profesional în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţi nr. 48, etaj 3, judeţ Cluj. 
Asupra acţiunii civile de faţă, instanţa reține că debitoarea se află în stare de insolvenţă vădită, înregistrând debite 
scadente către terţi, conformându-se obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 66 al.1 din Legea nr. 85/2014 de a formula 
prezenta cerere în vederea declanşării procedurii insolvenţei. Debitoarea a anexat cererii formulate înscrisurile 
prevăzute de dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 85/2014. 
Judecătorul sindic constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 38 al.1, 66 al.1, 71 al.1 
din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, motiv pentru care va admite cererea debitoarei, urmând ca, în baza 
art. 71 al.1 din Legea nr. 85/2014 să dispună deschiderea procedurii insolvenţei şi să desemneze în calitate de 
administrator judiciar a practicianului în insolvenţă CITR FILIALA CLUJ S.P.R.L.  

Pentru aceste motive in numele legii dispune: 
Admite cererea societăţii debitoare REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE 
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CONSTANŢA, cu sediul social în Constanţa, strada Badea Cârţan nr. 14A, judeţ Constanţa. 
În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014, 
 Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A 
ENERGIEI TERMICE CONSTANŢA, cu sediul social în Constanţa, strada Badea Cârţan nr. 14A, judeţ Constanţa, 
înmatriculată în registrul comerţului sub numărul J13/98/1991, CUI RO 1909840 . 
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014 , 
Desemnează pe CITR FILIALA CLUJ S.P.R.L. , cu sediul profesional în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţi nr. 48, etaj 3, 
judeţ Cluj, în calitate de administrator judiciar provizoriu, cu un onorariu fix lunar de 4.000 lei + TVA şi 10 % din 
valoarea creanţelor recuperate şi a bunurilor valorificate + TVA.  
Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Lege, precum şi orice alte atribuţii stabilite în 
sarcina sa de către judecătorul sindic. 
În temeiul art. 75 din lege, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare, precum şi măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale . 
Deschiderea procedurii suspendă – în condiţiile art. 79 din Lege – orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la 
art. 75 alin. 1.  
În temeiul art. 99 alin. 1-3 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei,  
Dispune notificarea prevăzută de art. 100 de către administratorul judiciar tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi publicarea, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de 
largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
În conformitate cu art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 , 
Debitoarea îşi păstrează dreptul de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra 
bunurile din avere şi de a dispune de acestea . 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 17.07.2019. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 6.08.2019 . 
Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva menţiunilor tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar . 
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 30.08.2019 . 
Stabileşte data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 9.08.2019 , ora 12 la sediul administratorului judiciar şi 
dispune convocarea creditorilor.  
În baza art. 39 alin 1 si 2 din Legea nr.85/2014 : 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont distinct 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. 
Plăţile se vor face din contul deschis pe numele averii debitoarei, pe bază de dispoziţii emise de către administratorul 
judiciar. 
Toate operaţiunile contabile dispuse asupra acestui cont vor fi evidenţiate în rapoartele întocmite de către 
administratorul judiciar şi vor fi justificate, prin depunerea la dosar a documentelor de plată şi a extraselor de cont. 
În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea prezentei hotărâri tuturor instanțelor în a căror jurisdicţie se 
află sediul debitorului şi băncilor la care debitorul are conturi deschise . 
Fixează termen de judecată la 4.09.2019 
Cu apel, la Curtea de Apel Constanţa, în 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul 
Constanţa . 
Pronunţată în şedinţa publică azi, 5 iunie 2019. 
Judecator sindic,            Grefier, 
Adrian Oprea                   Vali Ghiţă  
 
Județul Dâmboviţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ANTONMAR PAN SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ, cod unic de înregistrare: 
30432469 
România  
Tribunalul Dâmboviţa 
Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Calea Bucureşti, nr.3  
Dosar nr. 1324/120/2018 

Comunicare 
sentinta nr. 200/30.05.2019  

emisă la: ziua 6, luna 06 anul 2019 
Către, debitoarei ANTONMAR PAN SRL cu sediul în Răcari, localitatea Mavrodin, nr. 303, judeţul Dâmboviţa, având 
cod unic de înregistrare 30432469 şi număr de ordine în registrul comerţului J15/485/2012, creditoare fiind Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa cu sediul 
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Highlight

Administrator
Highlight




