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* 
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 3678/111/2019 

Încheiere nr. 450/F/2019 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 05 decembrie 2019 

Completul de judecată constituit din: 
Judecător sindic: Cristian Monenci 

Grefier: Doina Marta 
Pe rol soluţionarea cererii de aplicare a procedurii prevăzută de L85/2014 formulată de debitoarea SC Rebecons Proiect 
SRL cu sediul social în Oradea, str. Griviţei, nr. 36, spaţiu comercial, jud. Bihor, având nr. de înregistrare la ORC Bihor 
J05/509/2002 şi CUI RO 10704860.  
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din L 85/2014. 
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care: 
Judecătorul sindic, în condiţiile art. 131 cod procedură civilă, reţine că prezenta cerere vizează materia insolvenţei, 
având în vedere şi sediul societăţii debitoare, consideră că, raportat la prevederile art. 120 cod procedură civilă 
coroborate cu prevederile art. 41 alin1) din Legea 85/2014, revine competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului 
Bihor, motiv pentru care instanţa declară competent general, material şi teritorial Tribunalul Bihor. 
Judecătorul sindic, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, în 
temeiul art. 394 (1) Cod procedură civilă închide dezbaterile. 

Judecătorul - sindic, 
Deliberând: 
Asupra cererii de faţă,  
Constatând că la data de 02.12.2019 debitoarea SC Rebecons Proiect SRL cu sediul social în Oradea, str. Griviţei, nr. 
36, spaţiu comercial, jud. Bihor, având nr. de înregistrare la ORC Bihor J05/509/2002 şi CUI RO 10704860 a solicitat 
deschiderea procedurii simplificate a falimentului. 
Constatând că societatea debitoare are datorii pe care nu le poate onora, cu sumele de bani disponibile.  
Constatând din cuprinsul balanţei de verificare depusă de către debitoare rezultă că aceasta avea datorii scadente, iar 
disponibilităţile băneşti nu erau suficiente pentru acoperirea datoriilor. 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 38 alin. (2) lit. e, art. 66 alin. 1) şi 5) - art. 67 alin. 1) lit. g) din Legea nr. 
85/2014 şi că debitorul şi-a manifestat intenţia de a intra în procedură simplificată, se va admite cererea acestuia şi în 
temeiul art. 71 alin 1) şi art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014, se va constata că debitorul este în încetare de plăţi, 
se va deschide procedura simplificată de insolvenţă, iar în condiţiile prevăzute de art. 145 lit. a) din Legea nr. 85/2014 
se va dispune începerea procedurii falimentului. 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 modificată şi completată prin 
OUG nr. 88/2018 respectiv valoarea cererii formulate de către debitor fiind peste valoarea prag prevăzută de lege şi 
cuantumul creanţelor bugetare este mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului. 
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, iar faţă de opţiunea manifestată de acesta v-a fi 
desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Carmen Florina.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC Rebecons Proiect SRL cu sediul social în Oradea, str. Griviţei, nr. 36, spaţiu 
comercial, jud. Bihor, având nr. de înregistrare la ORC Bihor J05/509/2002 şi CUI RO 10704860.  
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. e, art. 71 alin 1) şi art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014,  
Dispune deschiderea procedurii simplificate împotriva debitoarei SC Rebecons Proiect SRL cu sediul social în Oradea, 
str. Griviţei, nr. 36, spaţiu comercial, jud. Bihor, având nr. de înregistrare la ORC Bihor J05/509/2002 şi CUI RO 
10704860.  
În temeiul art.145 lit. a şi b din Legea nr. 85/2014; 
Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC Rebecons Proiect SRL. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, 
Desemnează lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Carmen Florina cu sediul în Oradea, 
str. Iosif Vulcan, nr. 4-6, ap.5, jud. Bihor, membru UNPIR - Filiala Bihor, legitimaţie nr. 1B2557, care va îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art.64 din lege.  
Fixează onorariul provizoriu în cuantum de 500 lei, în conformitate cu criteriile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, retribuţia finală urmând a fi stabilita 
ulterior, în funcţie de decontul depus. 
În temeiul art. 64 lit. a) din L85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar ca în termen de 40 zile să întocmească un 
raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţa debitorului. 
În temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar ca în maxim de 5 zile să convocare 
adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. 
În baza art. 63 alin. (1) raportat la art. 59 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească 
lunar un raport de activitate. 
În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat provizoriu să 
procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. 
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În temeiul art.145 alin.2 din Legea nr. 85/2014, 
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
În temeiul art.99 şi art.147 alin (1) din Legea nr. 85/2014; 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea 
privind procedura de insolvenţă. 
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 20 
ianuarie 2020. 
Fixează termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 
31 ianuarie 2020. 
Fixează termenul de definitivare a tabelului creanţelor la data de 20 februarie 2020.  
Stabileşte termen de judecată în cauză pentru data de 26 februarie 2020, cam.66, ora 9. 
În temeiul art. 100 lit. e) din L85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu ca în termen de 5 zile de la 
expirarea termenului de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, să 
convoace prima şedinţă a adunării creditorilor. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii în condiţiile art. 100 alin (1) din Legea nr. 85/2014 de către 
lichidatorul judiciar provizoriu . 
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi 
tuturor băncilor unde are deschise conturi. 
În temeiul art.39 alin (2) din Legea nr. 85/2014, 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont 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 lichidator. 
În temeiul art.151 din Legea nr. 85/2014 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.  
Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare. 
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 05.12.2019. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Cristian Monenci                      Doina Marta 
Se va comunica cu: 
1.Debitoarea SC Rebecons Proiect SRL cu sediul social în Oradea, str. Griviţei, nr. 36, spaţiu comercial, jud. Bihor, 
având nr. de înregistrare la ORC Bihor J05/509/2002 şi CUI RO 10704860 
2.Lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Carmen Florina cu sediul în Oradea, str. Iosif 
Vulcan, nr. 4-6, ap.5, jud. Bihor 
2 com+BPI. 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AUTOMAX TRAINING SRL, cod unic de înregistrare: 34796225 

Convocare adunare creditori 
Număr: 11942, Data emiterii:.17.12.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 28596/3/2018 
Tribunal București Sectia A VII A Civila 
Termen 26.03.2020, Complet 8, ora 9 
2.Creditori: 
Conform Tabelului definitiv completat nr.1 al creanțelor . 
3.Debitor: AUTOMAX TRAINING SRL IN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FALLITE COLLECTIVE 
Cod de identificare fiscală: CUI 34796225; Număr de ordine în registrul comerțului: J/40/8889/2015 
sediul social: Mun. București, Bulevardul Basarabia, nr.256, Clădirea “GRUP SOCIAL” biroul 11, etj.3, sector 3 
4.Lichidator judiciar: C.I.I ALINA SINZIANA CLEJA 
Sediul social: Str.Teleajen, nr.33, sector 2, București 
Număr de înregistrare în Tabloul U.N.P.I.R.: 1B2908, CIF: RO 20809333; Tel/Fax: 021-252.02.33; E-mail: 
contact@servicii-avocatura.ro 
Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: CLEJA ALINA SINZIANA 
5. Subscrisa:C.I.I ALINA SINZIANA CLEJA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului AUTOMAX TRAINING 
SRL - conform Incheierii de sedintă pronuntata la data de 11.09.2018 în Dosarul nr. 28596/3/2018 de Tribunalul 
București Sectia A VII A Civila, în temeiul art. 48 și următoarele din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței. 
convoacă adunarea creditorilor debitorului: AUTOMAX TRAINING SRL - in faliment/in bankruptcy/en fallite 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar . 
C.I.I ALINA SINZIANA CLEJA. 
Adresa: București, Str. Teleajen, nr.33, sector 2 
Data (ziua/luna/anul):13.01.2020 
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