BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15726/22.08.2019
Județul Sibiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea INNOSERV-TECHNOLOGY SRL, cod unic de înregistrare: 30217487
România
Tribunalul Sibiu, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 30
Dosar nr.: 2343/85/2019
Comunicare încheierea nr. 351/C/C/21.08.2019
emisă la: 22.08.2019
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 351/c/c/21.08.2019, pronunţată în dosarul nr. 2343/85/2019, de Tribunalul
Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal privind pe debitorul Innoserv-Technology SRL cu
sediul social în Cisnădie, str. Transilvaniei, nr.4, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Sibiu sub nr. J32/455/2012, CUI 30217487 pentru procedura insolvenţei la cererea debitorului.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Nemes Frăsinica
*
România
Tribunalul Sibiu
Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal
Dosar nr. 2343/85/2019
Încheierea nr. 351/C/C/
Camera de consiliu de la 21 August 2019
Completul compus din:
Preşedinte Bianca Maria Solomon
Grefier Frăsinica Nemeş
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor SC Innoserv-Technology S.R.L., având ca obiect cererea debitorului
art. 66 din Legea nr.85/2014
Fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că termenul de azi a fost stabilit prin rezoluţia din
19.08.2019, în temeiul dispoziţiilor art. 65 aliniat 10 din Legea insolvenţei nr. 85/2014, în Camera de Consiliu, fără
citarea părţilor şi că împotriva debitoarei s-a mai formulat o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei de către
creditorul Ramoss Com SRL ce face obiectul dosarului nr. 2019/85/2019.
Judecătorul sindic, constatând cauza în stare de judecată o reţine spre soluţionare.
Judecătorul –Sindic,
Asupra cererii de faţă constată că: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Sibiu la data de 14 august 2019 sub nr. dosar
2343/85/2019 debitorul Innoserv-Technology SRL a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvenţă,
manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea şi numirea în calitate de administrator judiciar a Premier Insolv
SPRL. În motivare arată debitorul Innoserv-Technology SRL că societatea s-a înfiinţat în anul 2012, sub forma
societăţii comerciale cu răspundere limitată, având ca domeniu principal de activitate Cod CAEN 2511 Fabricarea de
construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice", desfășurând activitate neîntreruptă. Societatea s-a
dezvoltat treptat, ascendent în fiecare an până în prezent, desfăşurând o activitate rentabilă, reuşind să îşi achite datoriile
şi să obţină profit. Astfel în anul 2015 cifra de afaceri a ajuns la 6.468.565 lei, înregistrându-se un profit net de 5.486
lei, cu un număr mediu scriptic de 47 salariaţi. In anul 2017 la o cifră de afaceri de 10.734.488 lei s-a realizat un profit
net de 365.146 lei, iar în anul 2018 s-a înregistrat un profit net de 220.430 lei la o cifră de afaceri de 9.482.397 lei, cu un
număr mediu scriptic anual de 53 de salariaţi. In acelaşi timp, la data de 31.12.2018, valoarea datoriilor sociale
înregistrate a fost de 6.833.415 lei, în mare majoritate datorii curente către furnizori şi credite nescadente, cu rate de
plata în derulare conform contractelor de credit. Cu toate acestea, datorită schimbărilor legislative privind creşterea
salariilor, precum şi datorită neîncasării la termen a creanţelor, în anul 2019 a apărut o criză de lichidităţi (cash-flow) si
ca urmare dificultăţi de plată la termen a datoriilor. Ca urmare, la data de 31.07.2019 societatea înregistra datorii certe
lichide şi exigibile în valoare totală de 3.205.408 lei, din care 1.376.656 lei reprezentând 42,94 % obligaţii fiscale şi în
consecinţă este obligat să solicite deschiderea procedurii de insolvenţă. Având în vedere soliditatea funcţională generală
a afacerii, activele nete ale societăţii, precum şi contractele în derulare, prin reeşalonarea plăţilor în perioada prevăzută
de lege societatea va reuşi să-şi achite datoriile, astfel că solicită deschiderea procedurii generale de insolvenţă şi
aprobarea depunerii unui plan de reorganizare, în condiţiile legii. În drept a invocat prevederile Legii nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei. In probaţiune, a depus la dosar înscrisurile prevăzute de art. 67 alin. l din Legea
nr.85/2014: situaţia financiară pe anul 2017 (bilanţ) şi balanţa de verificare pe luna august 2018 (lit. a-f.5-15), lista
bunurilor şi conturilor debitorului (lit.b-f.14-17); lista numelor şi adreselor creditorilor (lit. c-f.18-36); lista plăţilor şi
transferurilor patrimoniale în ultimele 6 luni (lit.d-f.37-53); contul de profit şi pierdere pe anul 2017 (lit.e-f.54-68);
declaraţie privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei (lit.g-f.69); descriere sumară a modalităţilor în vederea
reorganizării activităţii (lit.h-f.70); declaraţie că nu a mai fost supusă procedurii de reorganizare judiciară (lit.i-f.71);
declaraţie pe proprie răspundere că nu au fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni intenţionate enumerate la art. 67,
alin.1lit j (f.72); declaraţie că nu este membru al unui grup de societăţi (lit.l-f.73); dovada codului unic de înregistrare
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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(lit.m-f.74); dovada notificării organului fiscal - AJFP Sibiu (lit.n-f.75); certificat constatator Registrul Comerţului
(f.76); chitanţă plată taxă judiciară de timbru. Cererea a fost legal timbrată, conform art. 14 alin. 1 din OUG nr. 80/2013
(f.4). Judecătorul sindic constată că anterior depunerii cererii debitorului de deschidere a procedurii, la data de
05.07.2019, pe rolul Tribunalului Sibiu a fost înregistrată cererea creditorului Ramoss Com SRL înregistrată sub nr.
dosar 2019/85/2019 la Tribunalul Sibiu. Creditorul a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a Coreli
Insolv IPURL. Având în vedere dispoziţiile art.66 alin.10 teza a II a rap la art.66 alin. 6 teza a II a din Legea nr.85/2014
va conexa cererea creditorului la prezentul dosar. Asupra cererii debitorului, judecătorul sindic reţine: Potrivit
dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze tribunalului
o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi, în termen de maxim 30 de zile de la apariția stării de insolvență, iar,
potrivit art. 71 alin.1 din aceeași lege, dacă cererea debitorului corespunde condițiile prevăzute de art. 66, judecătorulsindic va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă, prin declarația făcută conform art. 67 alin.
1 lit. g, debitorul își arată intenția de a intra în procedura simplificată, judecătorul va pronunța o încheiere de deschidere
a procedurii simplificate. În speţă, debitorul Innoserv-Technology SRL, conform certificatului constatator depus la
dosar, este o societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic şi ca administrator pe Greff Ştefan, având ca obiect
principal de activitate Cod CAEN 2511" Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor
metalice". Societatea este înregistrată în registrul comerţului sub nr. J32/455/2012, CUI 30217487, fiind îndeplinită
astfel prima condiţie, prevăzută de art.3 alin.1 şi art. 5 pct. 26 din Legea nr. 85/2014. A doua condiţie necesară şi
obligatorie prevăzută de art.66 din Legea nr. 85/2014, pentru declanşarea procedurii este aceea ca debitorul să se afle în
stare de insolvenţă, caracterizată, potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, de insuficienţa fondurilor băneşti şi
imposibilitatea de plată a datoriilor exigibile, cauzată de lipsa de lichidităţi.
În dovedirea acestei stări de fapt, debitorul a depus documentele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 modificată,
respectiv bilanţul certificat de administrator încheiat la 31.12.2017, contul de profit şi pierderi întocmit la 31.12.2017,
balanţa de verificare pe luna iulie 2019, lista bunurilor debitorului şi lista conturilor şi băncilor prin care îşi rulează
fondurile, lista numelor şi adreselor creditorilor, lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de
debitor, declaraţia prin care îşi declară intenţia de a intra în reorganizare şi declaraţiile prevăzute de art. 28 alin.1 lit. i),
j), k) şi l), dovada Codului Unic de Înregistrare, dovada notificării organului fiscal. Din examinarea situaţiilor financiare
depuse la dosarul cauzei, judecătorul sindic constată că debitorul poate fi prezumat în insolvenţă, prezumţie legală
relativă pe care creditorii sociali pot să o răstoarne pe Calea opoziţiei, făcând dovada suficienţei fondurilor băneşti
disponibile. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 5 pct. 72 din Legea nr 85/2014, este respectată şi cerinţa privind
valoarea-prag, de 40.000 lei, creanţele bugetare fiind în cuantum mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor,
pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei. Astfel, din înscrisurile depuse la dosar reiese
că totalul datoriilor declarate este de 3.256.049,74 lei, din care creanţele bugetare sunt în cuantum de 1.402.296 lei.
Judecătorul sindic mai reţine şi poziţia asociatului unic al debitorului, exprimată prin Hotărârea Adunării Generale a
Asociaţilor societăţii debitoare din 13.08.2019 (f.69), care solicită declanşarea procedurii generale prevăzute de Legea
nr. 85/2014, cu intenţia de reorganizare. De asemenea, în cauză, s-a făcut dovada notificării organului fiscal competent
cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei, aşa cum statuează dispoziţiile art. 66 aliniat 1 teza finală din
lege.
Faţă de toate aceste argumente de fapt şi de drept, judecătorul sindic constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile
prevăzute de art.3 alin.1, art.5 raportat la prevederile art. 66 din Legea nr. 85/2014, cu aplicarea dispoziţiilor art. 67
alin.1 litera g coroborat cu art. 38 alin. 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, respectiv debitorul-societate cu
răspundere limitată este în stare de insolvenţă, are debite ce depăşesc valoarea prag de 40.000 lei, iar Adunarea
Generală a Asociaţilor a decis să se solicite, prin reprezentant, ca societatea să fie supusă procedurii generale cu
exprimarea intenţiei de reorganizare, sens în care urmează să se admită cererea de faţă şi se va dispune, în baza art. 71
alin.1 teza I din lege, deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului susmenţionat.
În temeiul art.73 rap la art.45 alin.1 lit. d coroborat cu art.57 alin.1 din Legea 85/2014, constatând că solicitarea de
desemnare a administratorului judiciar formulată de creditor are întâietate faţă de cererea debitorului, practicianul în
insolvenţă indicat de creditor, este Coreli Insolv IPURL.
Practicianul în insolvenţă Coreli Insolv IPURL a depus ofertă de servicii prin care îşi exprimă intenţia de a prelua
poziţia de administrator judiciar la dosarul conexat, judecătorul sindic constatând că îndeplineşte condiţiile de
eligibilitate prevăzute de legea insolvenţei prin depunerea dovezii calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe
poliţa de asigurare profesională, urmează a-l desemna pe acesta în calitate de administrator judiciar provizoriu până la
prima adunare a creditorilor, precum şi a fixa o remuneraţie provizorie lunară de 1000 lei. În consecinţă, se vor dispune
şi măsurile imediate prevăzute de lege. Întrucât cererea debitorului urmează a fi admisă, în temeiul art. 66 alin.6 ultima
teză din Legea nr.85/2014, cererea creditorului Ramoss Com SRL înregistrată sub nr. dosar 2019/85/2019 la Tribunalul
Sibiu va deveni declarație de creanță.
Pentru aceste motive,in numele legii dispune:
În baza art.66 alin.10 teza a II a rap la art.66 alin. 6 teza a II a din Legea nr.85/2014 conexează cererea creditorului
Ramoss Com SRL înregistrată sub nr. dosar 2019/85/2019 la Tribunalul Sibiu la cererea debitorului InnoservTechnology SRL din prezentul dosar. Admite cererea formulată de debitorul Innoserv-Technology SRL, şi în
consecinţă: În temeiul art.71 al.1 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale
de insolvenţă împotriva debitorului Innoserv-Technology SRL cu sediul social în Cisnădie, str. Transilvaniei, nr.4,
judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J32/455/2012, CUI
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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30217487. În temeiul art.73 rap la art.45 alin.1 lit.d coroborat cu art.57 alin.1 din Legea 85/2014, Numeşte
administrator judiciar provizoriu pe Coreli Insolv IPURL, cu sediul social în Săcele, str. Tarlungului, nr.21, judeţul
Brașov, CIF 23295148, înmatriculat la Uniunea Naţionala a practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. RFO II
0177/31.12.2006, cu o retribuţie lunară de 1000 lei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58-59 din Legea
85/2014 şi orice atribuţii prevăzute de lege sau care vor fi stabilite de judecătorul sindic în interesul procedurii. 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. În temeiul art.71 alin.2 Legea
nr.85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la art.100 din lege. În temeiul
art. 86 alin.1 din Legea 85/2014, Dispune tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume
fără un ordin al administratorului judiciar, care va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. În temeiul
art. 74 din Legea 85/2014, Pune în vedere debitorului ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la
dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin.1. Fixează termenul limită pentru depunerea opoziţiilor la
deschiderea procedurii în 10 zile de la notificare. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 01.10.2019.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 18.10.2019. Contestaţiile la tabel se pot depune în 7 zile de la publicare în Buletinul procedurilor de
insolvenţă. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 08.11.2019. Fixează data şedinţei
adunării creditorilor la data de 23.10.2019 ora 13,30 la sediul Tribunalului Sibiu şi convoacă creditorii debitorului.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 58 alin.1 lit.a la data de 09.09.2019. Fixează
termenul limită pentru întocmirea raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a
societăţii debitoare prevăzut de art. 58 alin.1 lit.b la data de 27.09.2019. Fixează termenul limită pentru inventarierea
bunurilor din averea debitorului prevăzut de art. 101 alin.1 la data de 18.10.2019. Fixează termen pentru control în
ședință publică la data de 13.11.2019. In temeiul art.99 din Legea 85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii
de către administratorul judiciar potrivit Codului de procedură civilă, prin ziar de largă circulaţie şi prin Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă: debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului Sibiu/ Registrului Societăţilor
Agricole/ Registrului Asociaţiilor şi Fundaţiilor/ altor registre, în vederea efectuării menţiunii deschiderii procedurii
insolvenţei. In temeiul art.39 al.2 din Legea 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor în termen de 2 zile de la
notificarea deschiderii procedurii, a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. In temeiul art.
76 din Legea 85/2014,
Dispune comunicarea hotărârii de către administratorul judiciar către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află
sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Cererea creditorului Ramoss Com SRL înregistrată sub nr. dosar 2019/85/2019 la Tribunalul Sibiu devine declarație de
creanță. In temeiul art.42 al.1 din Legea 85/2014, Prezenta hotărâre se comunică debitorului, administratorului judiciar,
şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu prin publicare în BPI. Executorie.
Cu apel în 7 zile de la publicare în BPI. Cererea se depune la Tribunalul Sibiu.
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 21.08.2019.
Judecător sindic,
Grefier,
Bianca Maria Solomon
Frăsinica Nemeş
Județul Timiş
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1. Societatea 7 ACS SRL, cod unic de înregistrare: 28358310
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificata de insolvenţă
Nr. 546 Data emiterii: 20.08.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2572/30/2019, Tribunal Timis, Secţia a II- a Civilă, judecător sindic: Loredana
Neamtu.
2.Arhiva/registratura instanţei: Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2A, Timişoara, jud. Timiş. Programul arhivei instanţei luni-joi,
orele 09:00-12:30.
3.Debitor: SC 7ACS SRL, sediul în Timisoara, str. Martir Ioan Tanase, nr. 36, jud. Timiș, cod de identificare fiscală
28358310, număr de ordine în registrul comerţului J35/885/2011.
4. Lichidator judiciar: AVF Insolvency IPURL, cod de identificare fiscală 31246561, sediul social în Timisoara, Bdv.
Revolutiei din 1989, nr. 5, ap. 14, jud. Timis, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0656, tel./fax
0745636833, 0356009795, e-mail flavia@avfinsolvency.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană
juridică av. dr. Flavia Consuela Crăciun;
5. Subscrisa: AVF Insolvency IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC 7ACS SRL, conform Încheierii
nr. 918 din data de 11.07.2019 pronunţată de Tribunal Timis Secţia a II- a Civilă în dosarul nr. 2572/30/2019, în temeiul
art. 97 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică: Raportul lichidatorului
judiciar asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă astfel întocmit, în anexă, în număr
de 3 file.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Lichidator judiciar: AVF Insolvency IPURL prin Dr. Flavia Crăciun.
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