BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15621/20.08.2019
Dosar nr. 723/1285/2019
Către,
Debitor
Nr GBT Logistic SRL - Cluj-Napoca, Aurel Suciu, Nr. 49, Judeţ Cluj
Lichidator
Nr Omega Insolvency SPRL - Com. Sect 2, Bucureşti, Şos. Mihai Bravu, Nr. 64-68, Bl. P7, Sc. 4, Et. 1, Ap. 138
DGRFP Cluj - Cluj-Napoca, P-Ţa Avram Iancu, Nr. 19, Judeţ Cluj
ORC Cluj - Cluj-Napoca, P-Ţa Ştefan Cel Mare, Nr. 4, Judeţ Cluj
Tribunalul Cluj - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Curtea De Apel Cluj - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Judecătoria Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj
Adresa: P-ţa Ştefan cel Mare nr. 4, Cluj, Cod Poştal 400146
Se comunică, alăturat, copia sentinţei comerciale nr. 1377/2019, pronunţate la data de 08.08.2019 de către Tribunalul
Specializat Cluj în dosar nr. 723/1285/2019 privind debitoarea SC GBT Logistic SRL, cod unic de înregistrare
31828314, spre comunicare participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul
procedurilor de insolvenţă.
Grefier, Ligia Nistor
*
ECLI:RO: TBSCJ:2019:001.0001377
România
Tribunalul Specializat Cluj
Operator de date cu caracter personal 11553
Dosar nr. 723/1285/2019
Încheierea Civilă Nr. 1377/2019
Şedinţa camerei de consiliu din data de 08 august 2019
Instanţa constituită din:
Judecător Sindic: Voichiţa Laura Grunea
Grefier: Ligia Nistor
Pe rol fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei GBT Logistic SRL, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2014.
Procedura legal îndeplinită, fără citarea debitoarei, conform art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014.
La apelul nominal efectuat în cauză, se prezintă, pentru debitoare, av. Laura Dimofte, care depune împuternicire
avocaţială la dosar.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, constatându-se că s-au depus la dosar oferte de preluare a poziţiei
de administrator judiciar/lichidator judiciar de către următorii practicieni în insolvenţă: CII Szoke Manea Monica Lelia,
Dogaru, Oană şi Asociaţii SPRL, CII Szabo Dana, CII Lupu Mihaela, RTZ&Partners SPRL, Omega Insolvency SPRL,
CII Crişan Emil, Redresare Lichidare SPRL.
Judecătorul sindic, procedând la verificarea competenţei în conformitate cu art. 131 C.proc.civ., constată că este
competent general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cerere, prin raportare la prevederile art. 41 alin. 1
coroborat cu art. 65 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
La interpelarea judecătorului sindic, reprezentanta debitoarei arată că nu are cereri de formulat sau excepţii de invocat.
Nefiind cereri de formulat, judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.
Având cuvântul, reprezentanta debitoarei solicită admiterea cererii şi desemnarea, în calitate de administrator judiciar, a
practicianului în insolvenţă Omega Insolvency SPRL. Apreciază că debitoarea îndeplineşte toate condiţiile pentru a se
dispune intrarea în insolvenţă, creanţele pe care aceasta le datorează depăşind cu mult valoarea prag prevăzută de lege.
Judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Deliberând, reţine că prin cererea, înregistrată pe rolul acestui tribunal la data de 01.08.2019, sub numărul de dosar de
mai sus, debitoarea GBT Logistic SRL a solicitat să se dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei în ceea ce
o priveşte şi să se desemneze în calitate de administrator Omega Insolvency SPRL.
În susţinerea cererii, debitoarea a arătat, în esenţă, că se confruntă cu o situaţie economică dificilă, motiv pentru care
conducerea societăţii a ajuns la concluzia că se impune o reorganizare a societăţii în urma căreia să fie achitate datoriile
restante ale acesteia conform unui program de plată a creanţelor şi, de asemenea, restructurarea operaţională şi
financiară a societăţii, conform unui plan de reorganizare. Activitatea principală desfăşurată de societate constă în
activităţi de punere la dispoziţia clientului de camioane închiriate de ia furnizorul său, cu şofer pregătit, având statutul
de angajat ai GBT Logistic SRL, activitatea subscriindu-se în acest sens activităţilor prevăzute de codul CAEN 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului. Având în vedere instabilitatea economică din ultimii ani,
precum şi modificarea repetată a legislaţiei fiscale şi creşterea repetată a nivelului salariului minim pe economie,
debitoarea a început să întâmpine mari probleme de ordin financiar. În ciuda eforturilor depuse pentru depăşirea
impasului financiar, situaţia debitoarei nu s-a îmbunătăţit, iar în prezent, astfel cum rezultă din situaţiile financiare
anexate cererii, debitoarea nu dispune de lichidităţi suficiente pentru achitarea datoriilor scadente.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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În ce priveşte principalele cauze generatoare ale stării de insolvenţă, debitoarea a invocat relaţia contractuală cu KG
Transport Spolka Z Ograniczona, arătând că datorita dificultăţilor întâmpinate în procesul de înregistrare a debitoarei ca
agent de muncă temporară, din raţiuni de eficienţă, a fost aleasă soluţia închirierii de camioane de la o altă societate,
respectiv KG Transport Spolka Z Ograniczona („KG Transport Sp.zo.o"), în locul încheierii în mod direct a unor
contracte de leasing. KG Transport Sp.zo.o este responsabilă de înmatricularea şi echiparea camioanelor, precum şi de
încheierea poliţelor de asigurare CMR şi asigurare Casco. În aceste condiţii, debitoarea a încheiat cu KG Transport
Sp.zo.o în data de 1 septembrie 2018 un contract de închiriere vehicule, în temeiul căruia, părţile au agreat ca GBT să îi
achite societăţii KG Transport Sp.zo.o o sumă determinată astfel: pentru închirierea a până la 20 de camioane, un tarif
fix de 2.000 euro/lună; în cazul în care numărul de vehicule este mai mare, tariful va fi renegociat; pentru orice serviciu
suplimentar solicitat de client (i.e. GBT), costul generat de acel serviciu majorat cu 2%. Pentru sumele prevăzute mai
sus urmau să fie emise facturi lunare, acestea urmând să fie plătite de debitoare până în a şaptea zi a lunii, astfel cum
rezultă din art. 4 din Contractul de închiriere vehicule.
Având în vedere cele agreate de părţi, au fost emise facturile nr. FA/1/2019 din 31.01.2019, nr. FA/2/2019 din
31.03.2019 şi nr. FA/3/2019 din 30.04.2019, în cuantum total de 237.889,04 lei, iar debitoarea a recunoscut, prin
acceptarea şi primirea facturilor, faptul că facturile reprezintă transpunerea reală şi efectivă a preţului datorat către KG
Transport Spolka Z Ograniczona, iar facturile au fost înregistrate de debitoare ca şi cheltuieli angajate pentru serviciile
prestate de KG Transport Spolka Z Ograniczona, fapt ce echivalează cu recunoaşterea şi acceptarea lor. Debitoarea a
învederat faptul că datoriile sale certe, lichide şi exigibile faţă de KG Transport Spolka Z Ograniczona se ridică la data
de 30 iunie 2019 la un total de 237.889,04 lei.
Prin raportare la suma de 222.243,61 lei rezultând din facturile emise în data de 31 ianuarie 2019 şi 31 martie 2019,
debitoarea a învederat că din analiza conturilor şi a registrului de casă reiese faptul că este în stare de insolvenţă în
conformitate cu prevederile art. 5 pct. 29 din Legea insolvenţei.
În ceea ce priveşte suma de 15.645,43 lei, rezultată din factura emisă în data de 30 aprilie 2019, deşi pentru această
creanţa nu au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, debitoarea a arătat că din informaţiile deţinute cu privire la
debitorii principali coroborate cu situaţia financiară precară a societăţii la această dată, este iminent ca în termen de mai
puţin de o lună de la data introducerii prezentei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarea să fie obligată la
plata unor sume semnificative pe care nu le va putea acoperi, expunându-se astfel unui risc de deschidere a procedurii
insolvenţei împotriva sa în condiţii dezavantajoase pentru societate şi cu mult mai puţine şanse de redresare economicofinanciară. Totodată, având în vedere prevederile art. 5 pct. 29 litera b din Legea insolvenţei, debitoarea a considerat că
se află într-o situaţie de insolvenţă iminentă pe lângă starea de insolvenţa vădita descrisă mai sus.
În ceea ce priveşte relaţia contractuală cu KG Grupp Uab, debitoarea a arătat că pentru a-şi asigura necesarul de
autovehicule, a încheiat cu societatea KG Grupp UAB următoarele contracte de leasing: Contractul nr. 1/01.04.2016
având ca obiect autovehiculul Volkswagen Caddy în valoare de 28.800 euro, Contractul nr. 2/01.04.2016 având ca
obiect autovehiculul Volkswagen Caddy în valoare de 28.800 euro, Contractul nr. 3/01.04.2016 având ca obiect
autovehiculul Mercedes-Benz Sprinter în valoare de 43.200 euro, Contractul nr. 4/01.04.2016 având ca obiect
autovehiculul Mercedes-Benz Vito în valoare de 36.000 euro, Contractul nr. 5/01.04.2016 având ca obiect autovehiculul
Mercedes-Benz Vito în valoare de 36.000 euro, Contractul nr. 6/01.04.2016 având ca obiect autovehiculul MercedesBenz Vito în valoare de 36.000 euro, Contractul nr. 7/01.04.2016 având ca obiect autovehiculul Mercedes-Benz Vito în
valoare de 36.000 euro, Contractul nr. 19-02/01.04.2019 având ca obiect autovehiculul Mercedes-Benz Vito în valoare
de 36.000 euro, Contractul nr. 19-02/01.04.2019 având ca obiect autovehiculul Mercedes-Benz Vito în valoare de
36.000 euro, Contractul nr. 19-06/02.05.2019 având ca obiect autovehiculul Hyundai i30 în valoare de 18.360 euro şi
Contractul nr. 19-06/02.05.2019 având ca obiect autovehiculul Hyundai i30 în valoare de 18.360 euro.
Contractele de leasing au fost încheiate pe o perioadă de 36 de luni, KG Grupp UAB obligându-se în temeiul acestor
contracte să furnizeze autoturismele menţionate, iar debitoarea să îi achite acesteia lunar următoarele sume: 800 euro în
temeiul contractelor nr. 1 şi 2 din 1 aprilie 2016; 1.200 euro,în temeiul contractelor nr. 3, 4, 5, 6 şi 7 din 1 aprilie 2016
şi a contractelor nr. 19-02 şi nr. 19-03 din 1 aprilie 2019; 510 euro, în temeiul contractelor nr. 19-06 şi nr. 19-07 din 2
mai 2019. Plata sumelor menţionate urma să se facă lunar, conform scadenţarului ataşat fiecărui contract. Astfel, plăţile
erau datorate pentru fiecare lună începând cu data de 1 a lunii, iar plata trebuia efectuată până la finalul acelei luni
(respectiv data de 28,29, 30 sau 31 a lunii respective, în funcţie de prevederile din scadenţar). Faţă de cele agreate de
părţi, în data de 30 aprilie 2019 a fost emisă factura nr. 381 în valoare de 6.500 euro, reprezentând aproximativ
30.778,15 lei, având ca termen de plată data de 10 iunie 2019. Debitoarea a recunoscut, prin acceptarea şi primirea
facturii emise de KG Grupp UAB, faptul că facturile enumerate mai sus reprezintă transpunerea reală şi efectivă a
sumelor datorate către KG Grupp UAB pentru derularea Contractelor de leasing ce au fost încheiate între părţi. Factura
a fost înregistrată de debitoare ca şi cheltuială angajată pentru bunurile furnizate de KG Grupp UAB, fapt ce
echivalează cu recunoaşterea şi acceptarea ei.
Debitoarea a învederat faptul că datoria sa certă, lichidă şi exigibilă faţă de KG Grupp UAB se ridică la data de 30 iunie
2019 ia un total de 30.778,15 lei. Cu privire ia această sumă, deşi nu au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă,
debitoarea a arătat că din informaţiile deţinute cu privire la debitorii principali coroborate cu situaţia financiară precară
a societăţii la această dată, este iminent ca în termen de mai puţin de o lună de la data introducerii prezentei cereri de
deschidere a procedurii insolvenţei să fie obligată la plata unor sume semnificative pe care nu le va putea acoperi,
expunându-ne astfel unui risc de deschidere a procedurii insoîvenţei împotriva acesteia în condiţii dezavantajoase
pentru societate şi cu mult mai puţine şanse de redresare economico-financiară. Astfel, debitoarea a învederat că din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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analiza conturilor şi a registrului de casă reiese faptul că este în stare de insolvenţă iminentă în conformitate cu
prevederile art. 5 pct. 29 din Legea Insolvenţei.
În ceea ce priveşte relaţia contractuală cu UAB Kurt Beier, debitoarea a arătat că în cadrul realizării activităţii specifice
în caiitate de agent de muncă temporară, GBT pune la dispoziţie personal şi către clienţi situaţi în Danemarca. Pentru a
putea presta serviciile în mod corespunzător, debitoarea a fost nevoită să închirieze spaţiu pentru amplasarea unui birou
în Danemarca. În acest context, debitoarea a încheiat cu societatea UAB Kurt Beier Contractul de închiriere spaţiu
pentru birou din data de I iulie 2017, prin care UAB Kurt Beier s-a obligat să predea societăţii spaţiul pentru birou
echipat corespunzător şi să permită folosirea acestuia de către GBT. În temeiul art. 2 din Contractul de închiriere spaţiu
birou, părţile au agreat ca GBT să îi achite locatorului lunar o sumă de 3.000 euro (reprezentând aproximativ 14.205,3
lei la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 30 iunie 2019, respective 4.7351 lei = 1 euro). Această
sumă reprezintă costul chiriei şi al utilităţilor şi serviciilor suplimentare (încălzire, electricitate, apă). Debitoarea a
recunoscut, prin acceptarea şi primirea facturilor emise de UAB Kurt Beier, faptul că facturile enumerate mai sus
reprezintă transpunerea reală şi efectivă a chiriei datorate către UAB Kurt Beier pentru derularea Contractului de
închiriere spaţiu birou ce a fost încheiat între părţi.
A mai arătat debitoarea că sale datoriile certe, lichide şi exigibile ale GBT faţă de UAB Kurt Beier se ridică la data de
30 iunie 2019 la un total de 326.721,9 lei. Prin raportare la suma de 298.311,3 lei rezultând din facturile emise până în
data de 31 martie 2019 indicate mai sus, debitoarea a arătat că din analiza conturilor şi a registrului de casă reiese faptul
că societatea este în stare de insolvenţă în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014.
În ceea ce priveşte suma de 42.615,9 lei, rezultată din facturile emise începând cu data de 30 aprilie 2019, deşi pentru
această creanţa nu au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, debitoarea a arătat că din informaţiile deţinute cu
privire ia debitorii principali coroborate cu situaţia financiară precară a societăţii la această dată, este iminent ca în
termen de mai puţin de o lună de la data introducerii prezentei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei sa fie
obligată la plata unor sume semnificative pe care nu le va putea acoperi, expunându-se astfel unui risc de deschidere a
procedurii insolvenţei în condiţii dezavantajoase pentru societate şi cu mult mai puţine şanse de redresare economicofinanciară. Totodată, având în vedere prevederile art. 5 pct. 29 litera b din Legea nr. 85/2014, debitoarea că ne aflăm
într-o situaţie de insolvenţă iminentă pe lângă starea de insolvenţă vădită descrisă mai sus.
În ceea ce priveşte reorganizarea activităţii, debitoarea a arătat că va avea în vedere restructurarea financiară a acesteia
în vederea asigurării resurselor financiare pentru derularea activităţii curente coroborată cu restructurarea operaţională a
acesteia, măsuri menite să asigure societăţii crearea unui excedent de resurse, ce să fie destinat acoperirii pasivului
societăţii.
A mai menţionat debitoarea că datoriile sale, astfel cum rezultă din documentele ataşate, depăşesc valoarea-prag de
40.000 lei prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă. În temeiul art. 85 din Legea insolvenţei, debitoarea a solicitat ca prin hotărârea de deschidere a procedurii
generale a insolvenţei să se dispună păstrarea dreptului de administrare a societăţii, având în vedere declararea intenţiei
sale de reorganizare.
În drept, au fost invocate prevederile art. 38 alin. 1 şi art. 66, 67, 71 şi 85 din Legea nr. 85/2014.
Analizând materialul probator administrat în cauză, judecătorul sindic reţine următoarele:
Cererea debitoarei este însoţită de actele impuse de art. 67 alin. 1 lit. a-g, k-n din Legea nr. 85/2014, respectiv a) ultima
situaţie financiară anuala, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna
precedenta datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului,
incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile (pentru bunurile grevate se impune
menţionarea datelor din registrele de publicitate); c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele
acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se
suma, cauza şi drepturile de preferinţă; d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în
cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive; e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii; f)
lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în
nume colectiv şi cele în comandită; g) o declaraţie prin care debitoarea îşi arată intenţia de intrare în procedura
simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte,
a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; k) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a
valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise; l) o declaraţie prin care debitoarea arată dacă este membră
al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora; m) dovada codului unic de înregistrare, şi dovada notificării organului
fiscal competent.
Faţă de actele financiar-contabile depuse de către debitoare, judecătorul sindic constată că disponibilităţile băneşti ale
debitoarei sunt insuficiente pentru plata datoriilor sale certe, lichide şi exigibile de mai mult de 60 de zile, având o
valoare ce depăşeşte valoarea prag de 40.000 lei prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014. Totodată, din lista
creditorilor depusă de către debitoare nu rezultă că aceasta ar avea datorii către bugetul de stat (fila 163, vol. I).
În consecinţă, judecătorul sindic concluzionează că debitoarea se află în stare de insolvenţă în sensul art. 5 pct. 29 lit. a
din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care, reţinând că cererea debitoarei îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 66 din
Legea nr. 85/2014, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, va admite cererea debitoarei, cu consecinţa deschiderii
procedurii generale a insolvenţei împotriva acesteia.
Având în vedere cererea debitoarei formulată în acest sens, în temeiul art. 73 coroborat cu art. 45 alin. 1 lit. d şi art. 57
alin. 1 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va desemna în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Omega
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Insolvency SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta
procedură generală de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014.
În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va stabili în favoarea administratorului judiciar
provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 500 lei, având în vedere numărul de creditori ce figurează în lista creditorilor
depusă de către debitoare.
Se va stabili în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a întocmi şi depune la dosar în termen de 40 de
zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a
debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014.
În baza art. 58 lit. a din Legea nr. 85/2014, va dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune
raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu
obligaţia de a notifică: creditoarea şi debitoarea în cazul formulării unei propuneri de trecere a debitoarei în faliment în
procedură simplificată.
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu efectuarea
notificărilor prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014.
Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2014, se va dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţelor judecătoreşti în a căror
jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie
fiind în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu.
În conformitate cu art. 101 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu
obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii.
În temeiul art. 52 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune desemnarea administratorului special în vederea
reprezentării intereselor asociaţilor.
În conformitate cu art. 82 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la
dispoziţia lichidatorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la
activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi
transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.
În baza prevederilor art. 100, alin. 1, lit. b, c şi d, coroborat cu art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, sub aspectul
termenului de depunere a contestaţiilor, judecătorul sindic va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 20.09.2019, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 01.10.2019, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de
tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul
preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea
eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 25.10.2019.
În temeiul art. 59 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune în sarcina administratorului judiciar
provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile,
justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în
averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul
efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI.
În temeiul art. 100 alin. 1 lit. d raportat la art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 şi având în vedere Hotărârea adunării
generale a judecătorilor Tribunalului Specializat Cluj nr. 3/24.04.2019, prin care s-a hotărât repartizarea ciclică a
procedurilor de insolvenţă deschise la cererea debitorului, judecătorul sindic va stabili termen de judecată pentru
examinarea stadiului procedurii la 25.10.2019, sala 249, ora 11:00, complet F19, la judecător sindic Dana Ioana Rusu.
Pentru aceste motive în numele legii dispune:
Admite cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoarea GBT Logistic SRL, J12/1941/2013, CUI
31828314, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 49, jud. Cluj.
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei GBT Logistic SRL
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Omega Insolvency SPRL, CUI 32262735, cu sediul în mun. Cluj-Napoca,
str. Cernăuţi nr. 17-21, bloc C, ap. 2, jud. Cluj, şi sediul procesual ales în mun. Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 64-88,
bl. P7, sc. 4, et. 1, ap. 138, sectorul 2, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014.
Stabileşte în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 500 lei.
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la
deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei,
cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014.
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi
documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în
ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii
procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art. 82 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
Dispune desemnarea administratorului special.
Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor
unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr.
85/2014.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60
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de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014.
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de
20.09.2019, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la data de 01.10.2019, termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de
preferinţă trecute, sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi
pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 25.10.2019.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în
care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli
efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia
precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul
judiciar provizoriu în BPI.
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 în
termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifică: creditoarea şi debitoarea în cazul
formulării unei propuneri de trecere a debitoarei în faliment în procedură simplificată.
Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii la 25.10.2019, sala 249, ora 11:00, complet F19, la judecător
sindic Dana Ioana Rusu.
Executorie.
Cu drept de opoziţie pentru creditori, în termen de 10 zile de la primirea notificării, cu depunerea opoziţiei la Tribunalul
Specializat Cluj.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cu depunerea apelului la Tribunalul Specializat Cluj.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.08.2019.
Judecător Sindic
Grefier
Voichiţa Laura Grunea
Ligia Nistor
Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EDIL COM SRL, cod unic de înregistrare: 23954389
România
Tribunalul Ialomiţa -Secţia Civilă
Judecător sindic
Mun. Slobozia, str. Cosminului, nr.12, jud. Ialomiţa
Dosar nr.628/98/2018
Comunicare
Sentinţa civilă nr.958 F/08.08.2019
Emisă la: 19.08.2019
Către,
1)………………………...........................……/(denumirea persoanei juridice / numele şi prenumele persoanei fizice)
Sediul social/ Domiciliul …..……….…………Cod de identificare fiscală ……...………….…………………..…….
2).................................................................................................................(lista anexă)
Se comunică, alăturat sentinţa civilă nr.958 F/08.08.2019 pronunţată în dosarul nr. 628/98/2018 de Tribunalul IalomiţaSecţia Civilă – Judecătorul Sindic privind pe debitoarea S.C. Edil Com S.R.L. S.C. Edil Com S.R.L., cu sediul în
Căzăneşti str. Apusului, nr. 751, jud. Ialomiţa, având CUI 23954389, J21/376/2008.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
(semnătura şi ştampila)
Anexa
Creditor
1. Nr Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice
Ialomiţa – Slobozia, Str. Matei Basarab, nr. 14, Judeţ Ialomiţa
Debitor
2. Nr S.C. Edil Com SRL – Căzăneşti, Str. Apusului, nr. 751, bl., SC., et., ap., Judeţ Ialomiţa
Lichidator
3. Nr C.I.I. Ianuşi Petronela Andreea – Administrator Judiciar – Ovidiu, Str. Amurgului, nr. 114, Judeţ Constanţa
4. Judecătoria Slobozia – Slobozia, Bd. Cosminului, nr. 12, Cod poştal 920064, Judeţ Ialomi
*
Cod Ecli Ecli:Ro:Tbilm:2019:004.000958
Dosar nr. 628/98/2018
România
Tribunalul Ialomiţa-Secţia Civila
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