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dispoziţie legală nu prezumă existenţa unui astfel de raport de cauzalitate în cazul faptei prevăzute de art. 169 al. 1 lit. a 

din Legea nr. 85/2014.  În ceea ce priveşte fapta prevăzută de 169 al. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, curtea observă că 

susţinerile pârâtei privind imposibilitatea predării documentelor contabile au fost dovedite cu procesele – verbale de 

ridicare a acestor documente şi raportul expertizei contabile efectuată în cauza penală, astfel încât prezumţiile prevăzute 

de teza finală a textului legal, privind culpa şi legătura de cauzalitate, nu au fost răsturnate în condiţiile art. 328 al. 2 

Cod procedură civilă.  

 Prin urmare, în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii personale a pârâtei în baza acestui 

temei legal. 

 Pentru toate aceste considerente, în baza art. 480 al. 1 Cod procedură civilă, va respinge apelul ca nefondat. 

Pentru aceste motive, în numele legii, decide 

 Respinge apelul promovat de apelanta-pârâtă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ cu sediul în mun. 

Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr.19 bis, judeţul Neamţ, împotriva sentinţei civile nr.307/F din 21.06.2019, pronunţată de 

Tribunalul Neamţ, în dosarul nr.428/103/2018/a1, în contradictoriu cu intimatul RST Consult IPURL în calitate de 

lichidator judiciar al debitoarei Legnolucis SRL, cu sediul în loc. Huşi, str. 1 Decembrie, nr.32, judeţul Vaslui şi 

intimata-pârâtă Stănescu Irina cu domiciliul în mun. Piatra Neamţ, str. Obor, nr.1, judeţul Neamţ, ca nefondat. 

 Definitivă. 

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.11.2019. 

Preşedinte,     Judecător,                         Grefier, 

Cristina Mădălina Radu    Vera Stănişor            Florinela Budău 

 

Județul Timiş 

Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea CORDISMED SRL, cod unic de înregistrare: 23613543 

Tribunalul Timiș-Secția a II-a civila 

Str. P-ța Țepeș Vodă, nr. 2A 

Dosar nr. 5552/30/2019 

Comunicare 

Încheiere civilă nr. 1486 din 19.12.2019 

Către, 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș 

Sediul: Timișoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiș 

Cod de identificare fiscală: 14942091 

-debitoarea Cordismed SRL, cu sediul în Timișoara, str. Calea Aradului, nr.48, spațiul nr.9, jud. Timiș, având 

J35/1231/2008, CUI 23613543 

-administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Ad Pro Management SPRL, înscris în registrul Societăților 

Profesionale sub nr. RFO-0338, cu sediul în 

SDD Anestezia SRL(SDD), cu sediul în Timișoara, str. Franyo Zoltan nr.6, demisol, având J35/670/2016, CUI 

35758114 

Uzinele Textile Timișoara, cu sediul în Calea Aradului, nr.48, având J35/1866/1991, CUI RO1834500, 

Rocordis SRL, cu sediul în Timișoara, str. Miron Costin, nr.6, parter, ap.1, jud. Timiș, având J35/1467/2009, CUI 

25804892. 

Se comunică, alăturat, copia încheierii civile nr. 1486 din 19.12.2019pronunțată în dosarul 5552/30/2019 de Tribunalul 

Timiș, Secția a II-a civila, privind pe debitoarea Cordismed SRL, cu sediul în Timișoara, str. Calea Aradului, nr.48, 

spațiul nr.9, jud. Timiș, având J35/1231/2008, CUI 23613543. 

Președinte                           Grefier 

Loredana Neamțu                           Roxana Ursache 

* 

România 

Tribunalul TIMIȘ 

Secția a II-a Civilă 

Dosar nr. 5552/30/2019 

Încheierea civilă nr. 1486 

Ședința din camera de consiliu din 19.12.2019 

Instanța constituită din: 

Președinte: LOREDANA NEAMȚU 

Grefier: ROXANA URSACHE 

Pe rol se află soluționarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014, 

formulată de debitoarea Cordismed SRL, cu sediul în Timișoara, str. Calea Aradului, nr.48, spațiul nr.9, jud. Timiș, 

având J35/1231/2008, CUI 23613543 . 

La apelul nominal se constată lipsa debitoarei. 

Procedura de citare este legal îndeplinită, dară citare. 

S-a efectuat referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că la data de 16.12.2019 prin serviciul 

Administrator
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registratură al instanței a fost depusă o cerere de deschidere a insolvenții de către debitoarea Cordismed SRL, după care 

Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic reține cererea spre soluționare. 

Judecătorul-sindic, 

Deliberând asupra cererii de față, reține următoarele: 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiș la data de 16.12.2019 sub nr. 5552/30/2019 debitoarea Cordismed 

SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenței prevăzute de Legea nr. 85/2014 

În motivare, debitoarea a susținut faptul că, în patrimoniul acesteia există un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de 

lichidități, fiind, în final în situația de a nu putea plăti datoriile exigibile către creditori. În prezent debitoarea 

înregistrează datorii mai mari de 3.285.000 lei, fiind astfel depășită valoarea prag prevăzută de art.5 pct.72 din Legea 

85/2014. 

Debitoarea învederează, de asemenea, că există posibilitatea reorganizării activității prin renegocierea contractelor în 

curs încheiate cu personalul medical. 

La cerere s-au atașat înscrisurile prevăzute de art. 67 al. 1 din Legea nr. 85/2014. 

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru. 

La data de 18.12.2019 s-a depus la dosar cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenței formulată de SDD 

Anestezia SRL(SDD), cu sediul în Timișoara, str. Franyo Zoltan nr.6, demisol, având J35/670/2016, CUI 35758114 și 

desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvență Alfa&Quantum Consulting 

SPRL. 

În motivare se arată că între părți s-au derulat raporturi comerciale în baza contractului de prestări servicii medicale 

A.T.I pentru pacienții internați și din ambulatoriu ai debitoarei, servicii prestare în integralitatea lor de către SDD 

Anestezia SRL(SDD. 

Cu toate că debitoarea a acceptat la plată factura nr. 057/31.10.2019 în valoare de 68.678,00 lei, nici până la data 

înregistrării prezentei cereri nu a achitat contravaloarea serviciilor de care a beneficiat. 

În drept se invocă prevederile art. 70 din Legea 85/2014. 

La data de 19.12.2019 s-a depus la dosar declarație de creanță formulată de Uzinele Textile Timișoara, cu sediul în 

Calea Aradului, nr.48, având J35/1866/1991, CUI RO1834500, solicitându-se înscrierea acesteia în tabelul de creanțe al 

debitoarei cu suma de 677.417,84 lei, reprezentând datoriile debitoarei rezultate din Convenția de colaborare din data de 

11.06.2017, respectiv contract de închiriere, facturi fiscale emise în perioada mai-decembrie 2019. 

Totodată Uzinele Textile Timișoara solicită să facă parte din Comitetul creditorilor și desemnarea în calitate de 

administrator judiciar a practicianului în insolvență. 

La data de 19.12.2019 a depus declarație de creanță și Rocordis SRL, cu sediul în Timișoara, str. Miron Costin, nr.6, 

parter, ap.1, jud. Timiș, având J35/1467/2009, CUI 25804892. 

Analizând înscrisurile anexate cererii, precum și dispozițiile legale aplicabile în cauză, instanța reține următoarele: 

În conformitate cu art. 66 și 67 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze 

tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării 

de insolvență. 

Potrivit art. 66 al. 4 din același act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor 

prezentei legi și debitorul în cazul căruia apariția stării de insolvență este iminentă. 

Pentru promovarea unei cereri de deschidere a procedurii generale a insolvenței, trebuie să fie întrunite condițiile 

prevăzute de art. 66 din Legea nr. 85/2014. 

Conform dispozițiilor art. 66 al. 1 din lege, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze tribunalului o 

cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență, 

la cerere fiind atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii 

insolvenței. 

De asemenea, potrivit al. 4, „debitorul în cazul căruia apariția stării de insolvență este iminentă va putea să adreseze 

tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentului titlu”. 

Insolvența este definită, prin art. 5 pct. 29 din lege ca fiind „acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 

prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile”. 

Cât priveste cererile de deschidere a procedurii de insolventa formulate de creditoarea SDD Anestezia SRL(SDD), se 

retine ca, potrivit art. 66 alin 7 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența 

„dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluționarea acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a 

procedurii de către creditori, acestea se vor înregistra direct la cererea formulată de debitor. (…). În această situație, se 

va proceda la soluționarea în procedură necontencioasă a cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia, cererile 

creditorilor se vor califica drept declarații de creanță, iar în cazul respingerii sale, se vor soluționa cererile creditorilor, 

potrivit art. 72 și următoarele”. Prin urmare, instanta va conexa la prezenta cauza cererile creditorilor, care vor fi avute 

în vedere ca declaratii de creanta, ulterior deschiderii procedurii, de administratorul judiciar, cu ocazia verificării 

creanțelor. 

Calificarea, prin lege, a cererilor de deschidere a procedurii de insolventa formulate de creditori(cat timp este găsita ca 

întemeiata cererea debitoarei) ca și declarație de creanța, conduce la ideea ca aceasta nu mai are regimul juridic al unei 

cereri de chemare în judecata, ale Carei pețite sa fie analizate. 

Având în vedere că debitoarea nu a solicitat numirea administratorului judiciar provizoriu, iar creditorii au solicitat 

desemnarea unor practicieni în insolvență distincți, judecătorul sindic va face aplicarea art.45 lit.c raportat la art.66 pct.7 
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din Legea 85/2014, în sensul că va dispune numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului 

insolvență Ad Pro Management, adică a practicianul solicitat de către creditor Uzinele Textile Timișoara și Rocordis 

SRL, creditori care au cele mai mari creanțe față de debitoare, respectiv de 677.417,84 lei și 205.975,52 lei.. 

În consecință, constatând că sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea procedurii generale a insolvenței, se vor 

dispune măsurile imediate prevăzute de lege și la solicitarea creditorilor Uzinele Textile Timișoara și Rocordis SRL, va 

fi desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Ad Pro Management . 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 

Admite cererea formulată de debitoarea Cordismed SRL, cu sediul în Timișoara, str. Calea Aradului, nr.48, spațiul nr.9, 

jud. Timiș, având J35/1231/2008, CUI 23613543 . 

În temeiul art. 71 al. 1 și 2 din Legea privind procedura insolvenței, dispune deschiderea procedurii generale de 

insolvență împotriva Cordismed SRL, cu sediul în Timișoara, str. Calea Aradului, nr.48, spațiul nr.9, jud. Timiș, având 

J35/1231/2008, CUI 23613543 . 

Potrivit art. 45 al. 1 lit. d) și art. 73 din Legea privind procedura de insolvență, văzând și prevederile O.U.G. nr. 

86/2006, desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Ad Pro Management SPRL, înscris în 

registrul Societăților Profesionale sub nr. RFO-0338, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din lege, stabilind 

pentru acesta un onorariu de 5.000 lei exclusiv TVA, a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în 

administrarea U.N.P.I.R. Timiș, în temeiul art. 39 al. 4 din Legea insolvenței și se va trimite adresă către U.N.P.I.R. 

Timiș în acest sens. 

În conformitate cu art. 99-100 din Legea privind procedura de insolvență, dispune notificarea de către administratorul 

judiciar a deschiderii procedurii debitoarei Cordismed SRL., creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Timiș, prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, în vederea efectuării mențiunii, precum și tuturor băncilor 

unde debitoarea are deschise conturi. 

Califică cererile formulate de creditorii Uzinele Textile Timișoara, Rocordis SRL și SDD Anestezia SRL(SDD, ca fiind 

declarații de creanță care vor fi avute în vedere de administratorul judiciar cu ocazia verificării creanțelor. 

Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 la data de 08.01.2020. 

Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declarațiilor de creanță la data de 03.02.2020. 

Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al 

creanțelor la data de 24.02.2020. 

Pune în vedere administratorului judiciar să trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvență tabelul 

preliminar al creanțelor și să depună la dosar dovada publicării lui. 

Debitorul, creditorii și orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestații la tabelul preliminar al creanțelor, ce 

vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a acestui tabel. 

Sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, 

precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror 

alte probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau nu sunt cunoscute la momentul 

formulării contestației. 

Partea care formulează contestația trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al documentelor 

ce o însoțesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanță se contestă, precum și 

administratorului special. În cazul în care această obligație nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din 

oficiu, o amendă în condițiile Codului de procedură civilă. 

Fixează termen pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 13.03.2020. 

Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenței la data de 28,01.2020. 

Fixează data ședinței adunării creditorilor la 27.02.2020, ora 12, la sediul administratorului judiciar și convoacă 

creditorii debitoarei. 

Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 19.03.2020, sala 174, complet C2NS/MA, ora 9, pentru când vor 

fi citate părțile. 

Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii debitoarei, de către administratorul judiciar. 

În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvență, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar 

din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în 

caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești 

vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 

Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Timiș. 

Dată în camera de consiliu și pronunțată în ședință publică, astăzi, 19.12.2019. 

Președinte                           Grefier 

Loredana Neamțu                           Roxana Ursache 

 

2. Societatea SACCO W.G. DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 25445411 

Tribunalul Timiș 

Secția a II-a Civilă 

Mun. Timișoara, str. P-ța Țepeș Vodă, nr. 2A, jud. Timiș 

Dosar nr. 11462/30/2013* 

Termen: 13.02.2020 

Administrator
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