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Județul Tulcea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea G.L. ECOLOGIA SRL, cod unic de înregistrare: 22072881 
România, Tribunalul Tulcea, judeţul Tulcea 
Judecător-sindic: Simona Gheorghe 
Dosar nr. 1639/88/2019 js GS 

Comunicare încheiere de amânare pronunţare din 13 decembrie 2019 şi 
încheierea civilă nr. 1684/19 decembrie 2019 

Emisă în ziua de 20 Decembrie 2019 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea  
debitoarea S.C. G.L. Ecologia S.R.L., cu sediul în comuna Murighiol, str. Magnoliei, nr. 24, camera 1, judeţul Tulcea, 
J36/241/2012, CUI 22072881 
prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Constantin Corina, cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 
161, judeţ Tulcea. 
Se comunică, alăturat, încheierea de amânare a pronunţării din 13 decembrie 2019 şi încheierea civilă nr. 1684/19 
decembrie 2019 din dosarul cu nr. 1639/88/2019 js GS privind pe debitoarea S.C. G.L. Ecologia S.R.L., cu sediul în 
comuna Murighiol, str. Magnoliei, nr. 24, camera 1, judeţul Tulcea, J36/241/2012, CUI 22072881, prin administrator 
judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Constantin Corina, cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 161, judeţ Tulcea, 
privind deschidere procedură insolvenţă în formă generală, potrivit Legii nr. 85/2014. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Dosar nr. 1639/88/2019 
România 
Tribunalul Tulcea 
Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal 
Operator de date cu caracter personal nr. 4228 

Încheiere 
Şedinţa camerei de consiliu de la 13 Decembrie 2019  

Instanţa constituită din: 
Judecător Sindic: Simona Gheorghe 

Grefier: Mădălina Răducu 
Pe rol judecarea cauzei în materia insolvenţei privind pe debitoarea SC G.L. Ecologia SRL, cu sediul în comuna 
Murighiol, str. Magnoliei, nr. 24, camera 1, judeţul Tulcea, având ca obiect cerere de deschidere a procedurii 
insolvenţei. 
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu a răspuns avocat Pindic Traian cu împuternicire din partea 
debitoarei. 
Cauza s-a luat fără citare. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care invederează părţile, obiectul cauzei, precum şi că cererea este 
legal timbrată şi că s-au depus relaţii ORC, după care: 
Apărătorul debitoarei, având cuvântul solicită admite cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă în forma de 
reorganizare a debitoarei SC G.L. Ecologia SRL  şi numirea în calitate de practician în insolvenţă a Cabinetului 
Individual de Insolvenţă Constantin Corina întrucât în patrimoniul debitoarei s-a constatat un dezechilibru financiar din 
cauza lipsei de lichidităţii a societăţii, încă din anul 2018 şi până în prezent APIA nu a mai efectuat plata subvenţiilor 
agricole ca urmare a unor erori din sistemul informatic al acesteia. Conform adreselor care au fost depuse la dosar, 
APIA i-a comunicat debitoarei că nu pot fi efectuate aceste viramente datorită erorilor informatice ale sistemului, 
intenţia societăţii fiind de a-şi reorganiza activitatea, imediat după ce se vor efectuate aceste plăţi de către APIA, vor fi 
achitate şi datoriile societăţii. 
Întrebat fiind, apărătorul debitoarei arată că la dosarul cauzei se află declaraţia debitoarei cu privire la datoriile pe care 
aceasta le are faţă de creditori, acesta înregistrând datorii în valoare de 7.700.946,32 lei şi active în valoare de 
2.741.000, valoarea neamortizată din contabilitate, valoarea reală fiind cu totul alta. 
Instanţa reţine cauza în pronunţare pe cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de debitoarea SC G.L. 
Ecologia SRL  

Judecător sindic, 
Având în vedere că pentru studiul actelor şi lucrărilor dosarului are nevoie de timp pentru a delibera, instanţa urmează 
să amâne pronunţarea în cauză. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Amână pronunţarea în cauză pentru data de 19 decembrie 2019. 
Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 decembrie 2019. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
Simona Gheorghe                                                                                                                                       Mădălina Răducu 
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* 
Cod ECLI 
Dosar nr. 1639/88/2019 
România 
Tribunalul Tulcea 
Secția Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Operator de date cu caracter personal nr. 4228 

Încheierea civilă nr. 1684/2019 
Şedinţa camerei de consiliu de la 19 Decembrie 2019 

Instanţa constituită din: 
Judecător sindic: Simona Gheorghe 

Grefier: Mădălina Răducu 
Pe rol judecarea cauzei în materia insolvenţei privind pe debitoarea SC G.L. Ecologia SRL, cu sediul în comuna 
Murighiol, str. Magnoliei, nr. 24, camera 1, judeţul Tulcea, având ca obiect cerere de deschidere a procedurii 
insolvenţei. 
Dezbaterile au avut loc în şedinţa camerei de consiliu din data de 13 decembrie 2019, susţinerile părţii fiind consemnate 
în cuprinsul încheierii de şedinţă, care face parte integrată din prezenta hotărâre, când instanţa având nevoie de timp 
pentru a delibera, a amânat pronunţarea la această dată. 

Judecător-sindic, 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. 1639/88/09.12.2019, debitoarea SC G.L. Ecologia SRL  
a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei în forma de reorganizare conform Legii nr. 85/2014 şi numirea în calitate 
de administrator judiciar a Cabinetului Individual de Insolvenţă Constantin Corina. 
În motivarea cererii de chemare în judecată, debitoarea a arătat că în patrimoniul său există un dezechilibru financiar 
bazat pe lipsa de lichidităţi şi din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile în patrimoniu, nu va putea plăti 
datoriile exigibile către creditorii săi, prin urmare, aceasta se află în cazul unei insolvenţe vădite întrucât nu a achitat în 
termen de 30 de zile, din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, datoriile exigibile către creditorii bugetari şi 
chirografari. 
Astfel că, în cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art. 5 pct. 29) din Legea nr. 85/2014 întrucât deşi au trecut 
mai mult de 60 de zile de la scadenţă, debitoarea nu a plătit datoriile faţă de creditorii săi. 
În drept, debitoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.66-69 din Legea nr. 85/2014. 
În dovedirea cererii de chemare în judecată, debitoarea a depus la dosar următoarele înscrisuri: bilanţul certificat de 
către administrator; balanţa de verificare; lista cu bunurile debitoarei; lista creditorilor şi a furnizorilor; contul de profit 
şi pierdere; declaraţia conform art. 67 lit. d; declaraţia conform art. 67 lit. n; declaraţia conform art. 67 alin. l lit. g; 
declaraţia conform art. 67 alin. l lit. i, declaraţia de necondamnare. 
Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecătorul sindic reţine că la data de 09.12.2019, debitoarea SC 
G.L. Ecologia SRL  a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală în temeiul Legii nr. 85/2014 şi 
numirea în calitate de administrator judiciar a Cabinetului Individual de Insolvenţă Constantin Corina. 
Potrivit art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, debitorul 
aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în 
termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. 
Conform art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 se defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care 
se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, iar în 
conformitate cu art. 5 pct. 72, legiuitorul a stabilit că valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a 
putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru 
creditori, cât şi pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare 
prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură 
decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. 
În cauză, înscrisurile depuse relevă că fondurile băneşti disponibile ale debitoarei SC G.L. ECOLOGIA SRL  nu 
acoperă datoriile exigibile, rezultând faptul că societatea debitoare se află în stare vădită de insolvenţă întrucât nu s-a 
reuşit achitarea datoriilor, în termen de 60 de zile de la scadenţă, cuantumul actual depăşind pragul de 40.000 lei. 
Aşa fiind, având în vedere că s-au depus înscrisurile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi că societatea 
şi-a declarat intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală, manifestându-şi intenţia de reorganizare, 
judecătorul sindic va admite cererea promovată de debitoare şi va dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în formă 
generală. 
Având în vedere cererea debitoarei, precum şi oferta depusă la dosar, în cauză va fi desemnat în calitate de 
administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Constantin Corina care va exercita atribuţiile 
prevăzute de art. 63 şi 64 din Legea. nr. 85/2014 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice 
alte atribuţii care îi revin. 
Se va stabili pentru administratorul judiciar un onorariu fix de 3.000 lei şi un onorariu de succes de 8% din sumele 
obţinute din valorificarea bunurilor debitoarei şi a creanţelor recuperate. 
În temeiul art. 85 alin. 1, raportat la art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, va fi păstrat dreptul debitorului de 
administrare a societăţii, sub supravegherea administratorului judiciar desemnat, iar conform art. 74 şi art. 82 alin. 1 din 
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Legea nr. 85/2014, va fi obligată debitoarea ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul 
cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din lege, precum şi să pună la dispoziţie administratorului 
judiciar toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile 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 ridicării dreptului de administrare. 
De asemenea, în temeiul art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va dispune ca toate băncile la care debitoarea are 
disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar, iar în temeiul art. 75 alin 1 din 
Legea nr. 85/2014, se va constata suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau a măsurilor de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei. 
În cauză, se va face şi aplicarea prevederilor art. 83 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, astfel că urmează a fi obligate 
organele de conducere ale debitoarei ca, în cazul în care debitoarea deţine sau administrează una sau mai multe pagini 
de internet, să publice pe aceste pagini, în termen de 24 ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, 
informaţii referitoare la starea comerciantului, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea. 
În temeiul art. 92 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va întocmi şi va prezenta până la data de 
07 ianuarie 2020 un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de 
observaţie din procedura generală, urmând a se stabili termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a 
raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prevăzut de art. 97 alin. 1 la 
data de 27 ianuarie 2020, iar în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va depune şi lunar 
un raport cuprinzând menţiunile impuse de art. 59 alin. 1 şi potrivit art. 101 alin. 1, va efectua procedura de inventariere 
a bunurilor din averea debitoarei în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii. 
În temeiul art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014, se va dispune ca administratorul judiciar să notifice conform Codului de 
procedură civilă deschiderea procedurii insolvenţei tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 31 ianuarie 2020; termenul de 
verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 19 februarie 2020; termenul de 
depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor – 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului; termenul de 
întocmire şi depunere a tabelului definitiv – 13 martie 2020, dar administratorul judiciar va publica notificarea şi într-un 
ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 99 alin. 3 din Legea nr. 85/2014. 
Urmează a fixa termen pentru analiza activităţii administratorului judiciar la data de 20 martie 2020. 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, prezenta hotărâre se va comunica către instanţele judecătoreşti în a căror 
jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 
Admite cererea debitoarei SC G.L. Ecologia SRL, cu sediul în comuna Murighiol, str. Magnoliei, nr. 24, camera 1, 
judeţul Tulcea, având ca obiect cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. 
În temeiul art. 66 coroborat cu art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 5 pct. 46 raportat la art. 38 pct. 1 
din acelaşi act normativ. 
Dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în forma generală cu privire la debitoarea SC G.L. Ecologia SRL, cu 
sediul în satul Murighiol, comuna Murighiol, str. Magnoliei, nr. 24, camera 1, judeţul Tulcea. 
Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Cabinet Individual de Insolvenţă Constantin Corina, care 
va exercita atribuţiile prevăzute de lege în sarcina sa, precum şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic. 
Stabileşte pentru administratorul judiciar un onorariu fix de 3.000 lei şi un onorariu de succes de 8 % din sumele 
obţinute din valorificarea bunurilor debitoarei şi a creanţelor recuperate. 
În temeiul art. 85 alin. 1, raportat la art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, 
Păstrează dreptul debitoarei de administrare a societăţii, sub supravegherea administratorului judiciar desemnat. 
În temeiul art. 74 din Legea nr. 85/2014. 
Obligă debitoarea ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile 
prevăzute la art. 67 alin. 1 din lege. 
În temeiul art. 82 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
Obligă debitoarea să pună la dispoziţie administratorului judiciar 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 ridicării 
dreptului de administrare. 
În temeiul art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
Dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
administratorului judiciar. 
În temeiul art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
Constată suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau a măsurilor de executare silită pentru 
realizarea creanţelor asupra averii debitoarei. 
În temeiul art. 83 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 
Obligă organele de conducere ale debitoarei ca, în cazul în care debitoarea deţine sau administrează una sau mai multe 
pagini de internet, să publice pe aceste pagini, în termen de 24 ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a 
procedurii, informaţii referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea. 
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În temeiul art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să prezinte până la data de 07 ianuarie 2020 un raport prin care să 
propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. 
În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
Stabileşte termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care 
au condus la apariţia insolvenţei debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, la data de 27 ianuarie 
2020. 
În temeiul art. 101 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
Dispune ca administratorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, procedura de 
inventariere a bunurilor din averea debitoarei. 
În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând menţiunile impuse de art. 59 alin. 1 din lege 
În temeiul art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014. 
Dispune ca administratorul judiciar să notifice conform codului de procedură civilă deschiderea procedurii insolvenţei 
tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea 
menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: 
-termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 31 ianuarie 2020. 
-termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 19 februarie 2020. 
-termenul de depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor-7 zile de la publicarea în BPI a tabelului. 
-termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv – 13 martie 2020. 
Administratorul judiciar va publica notificarea şi într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă, conform art. 99 alin. 3 din Legea nr. 85/2014. 
Fixează termen pentru analiza activităţii administratorului judiciar la data de 20 martie 2020. 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014 
Prezenta hotărâre se va comunica către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor 
băncilor unde debitoarea are deschise conturi. 
Executorie. 
Cu apel în 7 zile de la comunicare. 
Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Tulcea. 
Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 decembrie 2019. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
Simona Gheorghe                                                                                                                                       Mădălina Răducu 

 
Județul Vrancea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LERIOV SRL, cod unic de înregistrare: 17835189 
Tribunalul Vrancea  
Dosar nr. 1597/91/2019 
Debitor: SC Leriov SRL<<în faliment>> 
CUI 17835189 - J39/770/2006 
Judecător sindic: Elena Sandu 

Tabelul definitiv al creanţelor debitoarei SC Leriov SRL 
Nr. 532/19.12.2019 

Nr. 
crt 

Denumirea creditorului Sediul 
Creanţa 
depusă 
(ron) 

Creanţa 
acceptată (ron) 

Caracteristicile creanţei 
acceptate în urma 

verificării 
Pondere 

1 Cristea Petru Viorel  41.000,00 41.000,00 Art.161, pct. 10 100,00 
Total creanţe conf. art. art.161, pct.10 creanţe 

subordonate  
41.000,00 41.000,00  100,00 

 Total creanţe 41.000,00 41.000,00  100,00 
Lichidator judiciar, Grup Servicii Insolv S.P.R.L Focşani 

* 
*   * 
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