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Judecătorul-sindic, 
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele aspecte: 
Prin cererea depusă la dosarul nr. 1661/121/2014, la data de 28.11.2019, Dragu Alexandru-Bogdan a solicitat instanței 
să ia act de renunțarea sa la mandatul de administrator special deținut în cadrul debitoarei Confort SA, aflată în 
procedură de faliment, motivând că prin adresa nr. 662/12.04.2017 a adus la cunoștința administratorului judiciar, 
conform art. 2034 C.civ. și urm., că renunță la mandat începând cu data de 12.04.2017. A mai precizat că ORC a refuzat 
să radieze mențiunea ce privește calitatea sa de administrator special al debitoarei, deoarece acționarul majoritar al 
debitoarei a fost radiat din registrul comerțului (S Metal SRL) și nu există o hotărâre judecătorească în acest sens. 
Lichidatorul judiciar al debitoarei, Bdo Business Restructuring SPRL, a solicitat, de asemenea, să se ia act de încetarea 
mandatului petentului de administrator special al debitoarei, motivat de imposibilitatea îndeplinirii cvorumului necesar 
pentru adoptarea deciziilor, ca urmare a radierii acționarului majoritar (cu 75,0371%) al debitoarei. 
În drept, în cauză sunt incidente dispozițiile art. 2030 C.civ. 
În fapt, calitatea de administrator special al debitoarei Confort SA a fost dobândită de petent ca urmarea a îndeplinirii a 
două condiții: existenta acordului său și desemnarea sa de către adunarea generală a asociaților debitoarei. 
Având în vedere că nu mai este îndeplinită una din condiții, întrucât petentul a renunțat la această calitate prin adresa 
înregistrată la debitoare cu nr. 662/12.04.2017, instanța apreciază întemeiată solicitarea petentului și va lua act de 
renunțarea sa la mandatul de administrator special. 
Conform art. 2030 C.civ. modurile de încetare a contractului de mandat sunt următoarele: 
„Pe lângă cauzele generale de încetare a contractelor, mandatul încetează prin oricare dintre următoarele moduri (…) 
b) renunțarea mandatarului”. 
Astfel, potrivit art. 2030 C.civ. contractul de mandat încetează prin renunțarea mandatarului-administrator special la 
mandatul său. 

Pentru aceste motive în numele legii dispune: 
Ia act de renunțarea lui Dragu Alexandru-Bogdan domiciliat în Galați str. Romana nr. 6 Bl.LC3, ap.11, jud. Galați la 
mandatul de administrator special al debitoarei SC Confort SA cu sediul în Galați, str. Episcop Melchisedec Ștefănescu, 
nr. 22, J17/183/1991, C.U.I. 1631816, aflată în procedură de faliment, renunțare ce își produce efectele începând de 
astăzi, 20.12.2019. 
Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 
Pronunțată prin punerea la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, astăzi, 20.12.2019. 
Judecator sindic,                   Grefier, 
Magdalena Hanu                                      Lidia Liliana Bejan 
Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 
2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în 
scopul prevăzut de lege. 
 
Județul Olt 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SAFETY SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 19227013 
România 
Tribunalul Olt 
Secția a II-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal 
Str. Mânăstirii, nr. 2, Slatina 
Dosar nr. 2550/104/2019 
Termen de procedură:16.03.2020 

Comunicare hotărâre nr. 611/16.12.2019 
Emisă la 06.01.2020 

Debitor 
SC Safety Security SRL, 
cu sediul în municipiul Caracal, str. Plevnei, nr. 2, județul Olt, 
cod de identificare fiscală 19227013, 
număr de ordine în registrul comerțului J28/842/2006, 
Administrator judiciar 
IGF Expert Consult IPURL Slatina, cu sediul în Slatina, str. Cuza Vodă, nr. 40, jud. Olt, 
Creditor: 
Master Protect Construct SRL, cu sediul în municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 16, județul Olt, 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt. 
Se comunică, alăturat, copia hotărârii nr.611/16.12.2019, pronunțată în dosarul nr.2550/104/2019 de Tribunalul Olt, 
Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Parafa președintelui instanței,          Grefier, 

* 
Cod ECLI ECLI:RO:TBOLT:2019:002.000611 
Dosar nr. 2550/104/2019 

Administrator
Highlight
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România 
Tribunalul Olt 
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

Sentința nr. 611/2019 
Ședința publică de la 16 Decembrie 2019 

Completul compus din: 
Judecător-sindic: Cosmin Ionel Ungureanu 

Grefier: Tiberiu Albert Szabo 
Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată, având ca obiect ,faliment-procedura insolvenței-societăți cu 
răspundere limitată”, formulată de creditoarea Master Protect Construct SRL, cu sediul în municipiul Caracal, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 16, județul Olt, în contradictoriu cu debitoarea Safety Security SRL, cu sediul în municipiul 
Caracal, str. Plevnei, nr. 2, jud. Olt. 
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă avocat Gelu Voicu pentru creditoare, cu împuternicire avocațială 
aflată la fila nr.6 din dosar și avocat Mara Felix pentru debitoare, care depune la dosar împuternicire avocațială seria OT 
nr.012759. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței următoarele: 
� pricina are ca obiect , faliment-procedura insolvenței-societăți cu răspundere limitată”; 
� stadiul procesului: primul termen de judecată; 
� procedura de citare cu debitoarea Safety Security SRL  este nelegal îndeplinită, dovada de citare nefiind restituiă la 
dosar; 
� neregularitatea procedurii de citare cu debitoarea Safety Security SRL  a fost acoperită prin prezentarea 
reprezentantului legal al acesteia, avocat Mara Felix; 
Judecătorul-sindic, constatând că pricina se află la primul termen de judecată, la care părțile sunt legal citate, în fața 
primei instanțe, procedează, în temeiul dispozițiilor art. 131 alin. 1 din codul de procedură civilă, din oficiu la 
verificarea și stabilirea competenței în soluționarea pricinii și constată că este competent din punct de vedere general, 
material și teritorial în soluționarea cauzei conform dispozițiilor art. 41 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenirea insolvenței și de insolvență. 
La interpelare instanței, avocat Mara Felix, pentru debitoare arată că a primit citația și cererea de chemare în judecată și 
nu solicită amânarea cauzei. De asemenea, acesta confirmă codul unic de înregistrare al debitoarei ca fiind RO 
19227013. 
Constatând că nu mai sunt cereri prealabile și excepții de invocat instanța acordă cuvântul părților pentru solicitarea 
probelor ce urmează a fi administrate în cauză. 
Avocat Gelu Voicu, având cuvântul pentru creditoare solicită administrarea probei cu înscrisuri. 
Avocat Mara Felix, având cuvântul pentru debitoare solicită administrarea probei cu înscrisuri. 
Judecătorul-sindic, în temeiul art. 41 alin. 4 și art. 342 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenirea 
insolvenței și de insolvență raportat la art. 250, art. 258 raportat la art. 255 din codul de procedură civilă, încuviințează 
pentru creditor și debitor administrarea probei cu înscrisuri, ca fiind admisibilă, verosimilă, pertinentă și concludentă. 
Nemaifiind cereri de formulat și alte incidente de soluționat, în conformitate cu dispozițiile art. 392 din codul de 
procedură civilă, instanța declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei. 
Avocat Gelu Voicu, având cuvântul pentru creditoare, arată că a făcut demersuri pentru recuperarea creanței, arătând 
totodată că creanța întrunește toate condițiile prevăzute de Legea nr. 85/2014, aceasta fiind certă, lichidă și exigibilă, 
depășește valoarea prag prevăzută de lege și nu a fost achitată de mai mult de 60 de zile de la scadență. Consideră că, în 
cauză, este aplicabilă prezumția prevăzută de art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, întrucât deși au trecut mai mult de 60 
de zile de la scadență, debitoarea nu și-a plătit datoria. Este de acord cu deschiderea procedurii generale a insolvenței 
pentru debitoarea Safety Security SRL  
În temeiul art. 45 alin. 1, lit. d) din Legea nr. 85/2014, solicită desemnarea administratorului judiciar în persoana 
practicianului în insolvență IGF Expert Consult IPURL, membru UNPIR. 
Avocat Mara Felix, având cuvântul pentru debitoare, solicită deschiderea procedurii generale a insolvenței pentru 
debitoarea Safety Security SRL  și conform prevederilor art.67 alin.1 lit.g din Legea 85/2014 își declară intenția de 
intrare în procedura de reorganizare, conform unui plan ce urmează a fi depus. 
Judecătorul-sindic, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, în 
conformitate cu dispozițiile art. 394 din codul de procedură civilă, declară închise dezbaterile și rămâne în pronunțare 
asupra cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenței pentru debitoarea Safety Security SRL  

Judecătorul-sindic, 
La data de 14.11.2019 creditoarea Master Protect Construct SRL, a formulat cerere având ca obiect deschiderea 
procedurii insolvenței față de debitoarea Safety Security SRL  pentru o creanță de 57.120 lei reprezentând debit 
principal și penalități de întârziere în cuantum de 402.696 lei, creanța fiind certă, lichidă și exigibilă, superioară 
plafonului de 40.000 lei, iar plata încetând cu mai mult de 60 de zile. 
În fapt, între reclamantă și debitoarea Safety Security SRL  s-a încheiat contractul nr. 05/04.04.2019 de prestări servicii 
pentru lucrări de renovare și vopsire, în valoare de 48.000 lei, plus TVA. în temeiul acestui contract i-a efectuat 
următoarele lucrări: amenajare spații (3 spații a câte 20 mp), parchetare 320 mp, perete despărțitor din rigips, perete din 
termopan, 4 uși, amenajare baie utilată, pentru care am emis factura seria MPC nr. 09/24.05.2019, în valoare totală 
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57.120 lei, TVA inclus. 
Deși a încercat rezolvarea situației pe cale amiabilă, sens în care i-a transmis și somația de plată nr. 24/05.09.2019, 
debitoarea, care recunoaște creanța sa primind factura și somația de plată, refuză fără vreun temei să achite datoria. Mai 
mult decât atât, prin adresa acesteia nr. 429/09.09.2019 confirmă datoria către subscrisa. 
Ca urmare a neachitării de către debitoare a creanței sale, în conformitate cu prevederile pct. 6.2. din contract, la data de 
13.11.2019 societatea debitoare datorează și penalități de întârziere în cuantum de 402.696 lei, calculate astfel: suma 
datorată conform facturii: 57.120 lei x 5%/zi întârziere (pct. 6.2. contract) x 141 zile de întârziere (data primirii facturii: 
24.09.2019, plus 15 zile pentru efectuarea plății cf. pct. 2.2. alin. 2 din contract, plus 15 zile, termen de grație, cf. pct. 
6.2 din contract, rezultă că ultima zi pentru efectuarea plății era la data de 25.06.2019; prin urmare: de la 26.05. 2019 și 
până la data formulării prezentei 13.11.2019 sunt 141 de zile). 
Față de cele arătate mai sus și înscrisurile invocate, rezultă că, creanța subscrisei față de debitoarea Safety Security 
S.R.L întrunește toate condițiile prevăzute de Legea nr. 85/2014, aceasta fiind certă, lichidă și exigibilă, depășește 
valoarea prag prevăzută de lege și nu a fost achitată de mai mult de 60 de zile de la scadență. 
Consideră că, în cauză, este aplicabilă prezumția prevăzută de art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, întrucât deși au 
trecut mai mult de 60 de zile de la scadență, debitoarea nu și-a plătit datoria. (debitoarea se află în stare de insolvență 
prezumată, atunci când fondurile sale bănești disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile). 
În temeiul art. 45 alin. 1, lit. d) din Legea nr. 85/2014, solicită desemnarea administratorului judiciar în persoana 
practicianului în insolvență IGF Expert Consult IPURL, membru UNPIR. 
În drept, își întemeiază cererea pe dispozițiile art. 70 din Legea nr. 85/2014. 
Probe: înscrisuri constând în documente doveditoare ale creanței, respectiv Contractul nr. 05/04.04.2019, factura seria 
MPC nr. 09/24.05.2019, somația de plată nr. 24/05.09.2019 a subscrisei și adresa de confirmare a datoriei nr. 
429/09.09.2019 a debitoarei Safety Security S.R.L, precum și oferta de numire a practicianului în insolvență IGF Expert 
Consult IPURL Slatina. 
Depune alăturat, în original, dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei, respectiv chitanța seria 
125472/2019 nr. 0040513 din 12.11.2019 eliberată de Municipiul Caracal. 
Solicită judecarea prezentei cereri și în condițiile art. 223, alin. 3 din Codul de procedură civilă. 
Analizând cererea în raport de actele dosarului și de dispozițiile legale incidente, judecătorul sindic apreciază că aceasta 
este întemeiată pentru motivele care succed. 
În fapt, prin cererea de chemare în judecată creditoare Master Protect Construct SRL  a solicitat deschiderea procedurii 
generale de insolvență față de debitoarea Safety Security SRL, având în vedere că datoriile scadente de peste 60 de zile 
sunt în cuantum de 57.120 lei, debit principal și 402.696 lei penalități de întârziere. 
În drept, procedura insolvenței este o procedură judiciară, un proces, în cadrul căruia în acord cu prevederile art. 1 din 
codul de procedură civilă este înfăptuită justiția. Fiind vorba despre o procedură specială, cu reguli derogatorii de la 
dreptul comun, înfăptuirea justiției în acest caz este subsumată scopului (conform art. 2 din legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență ) și principiilor procedurii insolvenței (conform art. 4 din legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești 
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel: a) insolvența debitorului se prezumă atunci când 
acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă; b) insolvența este 
iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile 
bănești disponibile la data scadenței (art. 5 pct. 29 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență). 
Legea nr. 85/2014 reglementează două tipuri de procedură a insolvenței, după cum există sau nu șansa unei 
reorganizări: o procedură generală și o procedură simplificată. 
Procedura generală reprezintă procedura de insolvență prin care un debitor care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 
38 alin. 1 din legea nr. 85/2014, fără a le îndeplini simultan și pe cele de la art. 38 alin. 2 din aceeași lege, intră, după 
perioada de observație, succesiv, în procedura de reorganizare judiciară și în procedura falimentului sau, separat, numai 
în reorganizare judiciară ori doar în procedura falimentului (art. 5 pct. 46 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Procedura simplificată este procedura de insolvență prin care debitorul care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 38 
alin. 2 din legea nr. 85/2014 intră direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenței, fie 
după o perioadă de observație de maximum 20 de zile, perioadă în care vor fi analizate elementele prevăzute la art. 38 
alin. 2 lit. c și d (art. 5 pct. 47 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Procedura începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor, de către unul sau mai mulți creditori, ori de 
către persoanele sau instituțiile prevăzute expres de lege (art. 65 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Creditorii pot solicita deschiderea procedurii insolvenței în vederea recuperării creanțelor prin intermediul procedurii 
colective, în cazul lor cererea putând fi formulată exclusiv în ipoteza unei insolvențe prezumate a debitorului (definită 
de art. 5 pct. 29 lit. a din legea nr. 85/2014) și cu respectarea valorii-prag (cuantumul minim al creanței, pentru a putea 
fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât 
și pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar 
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pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/ salariat. Când cererea de deschidere a procedurii de insolvență 
este introdusă de debitor, cuantumul creanțelor bugetare trebuie să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor 
debitorului), cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, 
impuse de art. 5 pct. 72 din lege nr. 85/2014 de 40.000 lei pentru creanțe de altă natură decât cele salariale și de 6 salarii 
medii brute pe economie/salariat. 
Astfel, orice creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței poate introduce o cerere de deschidere a 
procedurii împotriva unui debitor prezumat în insolvență, în care va preciza: a) cuantumul și temeiul creanței; b) 
existența unui drept de preferință, constituit de către debitor sau instituit potrivit legii; c) existența unor măsuri 
asigurătorii asupra bunurilor debitorului; d) declarația privind eventuala intenție de a participa la reorganizarea 
debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puțin la nivel de principiu, modalitatea în care înțelege să participe la 
reorganizare (art. 70 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Creditorul va anexa documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire a cauzelor de preferință. De 
asemenea, creditorul va depune dovada codului unic de înregistrare al debitorului (art. 70 alin. 2 din legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului, instanța o va comunica debitorului și organului fiscal 
competent (art. 72 alin. 2 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existența stării de insolvență în termen de 10 zile de la primirea 
cererii, în cadrul judecării contestației, putând fi administrată doar proba cu înscrisuri (art. 72 alin. 3 din legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Dacă debitorul nu plătește creanța creditorului până la închiderea dezbaterilor, iar judecătorul-sindic stabilește că 
debitorul este în stare de insolvență, va admite cererea de deschidere a procedurii formulate de acesta și va deschide, 
prin sentință, fie procedura generală a insolvenței, fie procedura simplificată, după caz (art. 72 alin. 6 din legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Analizând înscrisurile de la dosarul cauzei judecătorul-sindic constată că au fost îndeplinite de creditoare obligațiile 
legale care îi incumbă, aceasta indicând în cererea sa de chemare în judecată cuantumul și temeiul creanței sale (57.120 
lei, reprezentând contravaloare factură emisă în baza contractului de prestări servicii nr. 05/04.04.2019 – filele nr. 7-9). 
Apărătorul debitoarei a confirmat codul unic de înregistrare al acesteia ca fiind RO 19227013. 
De asemenea, judecătorul-sindic observă că: debitoarea Safety Security SRL  este un profesionist în sensul art. 3 alin. 2 
din codul civil, fiind o persoană juridică (societate comercială cu răspundere limitată) iar starea de insolvență a acesteia 
este prezumată deoarece au trecut mai mult de 60 de zile de la scadența obligației sale de 57.120 lei, creanță care 
îndeplinește condiția valorii-prag reglementate de lege, fiind superioară cuantumului de 40.000 de lei. 
Debitoarea Safety Security SRL, prin apărătorul său convențional-avocat Mara Felix, a recunoscut starea de insolvență 
în care se află, solicitând admiterea cererii și deschiderea procedurii generale a insolvenței, declarându-și, totodată, 
intenția de intrare în procedura de reorganizare, conform unui plan ce urmează a fi depus. 
În raport de cele ce precedă judecătorul-sindic constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru deschiderea 
procedurii generale a insolvenței debitoarei Safety Security SRL, urmând a fi admisă cererea creditoarei Master Protect 
Construct SRL  în contradictoriu cu debitoarea Safety Security SRL  și, în temeiul art. 70 alin. 1 și art. 3 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014, se va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței pentru debitoarea Safety Security SRL, 
CUI 19227013, J28/842/2006, cu sediul în muncipiul Caracal, str. Plevnei, nr. 2, jud. Olt. 
Prin sentința de deschidere a procedurii generale judecătorul-sindic desemnează un administrator judiciar provizoriu 
(art. 73 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență), dispunând efectuarea 
notificărilor prevăzute la art. 100 din legea nr. 85/2014. 
Desemnarea administratorului judiciar provizoriu se face potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 lit. d din legea nr. 85/2014 
(desemnarea administratorului judiciar provizoriu, solicitat de debitorul care a depus cererea de deschidere a procedurii 
va fi motivată, după verificarea eventualelor incompatibilități ale acestuia; în lipsa unei astfel de propuneri făcute de 
către debitor, desemnarea se va face dintre practicienii în insolvență înscriși în Tabloul Uniunii Naționale a 
Practicienilor în Insolvență din România, care și-au depus ofertă la dosar; dacă nu s-a depus nicio ofertă, se va desemna 
aleatoriu oricare dintre practicienii în insolvență înscriși în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din 
România; în cazul în care atât debitorul, cât și creditorul au solicitat desemnarea câte unui lichidator judiciar va avea 
prevalență cererea creditorului; dacă creditorii solicită a fi desemnați lichidatori judiciari diferiți, judecătorul-sindic va 
desemna motivat pe unul dintre cei propuși de aceștia; desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la 
confirmarea acestuia în condițiile legii; totodată, judecătorul-sindic va fixa onorariul în conformitate cu criteriile 
stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a atribuțiilor acestuia pentru această perioadă) coroborate cu cele ale art. 57 alin. 1 din aceeași lege (conform 
cărora practicienii în insolvență interesați vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziției de lichidator judiciar în 
dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calității de practician în insolvență și o copie de pe polița de asigurare 
profesională; în ofertă, practicianul în insolvență interesat va arăta și disponibilitatea de timp și de resurse umane, 
precum și experiența generală sau specifică necesare preluării dosarului și bunei administrări a cazului; în cazul în care 
nu sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un 
practician în insolvență ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România), 
prevederile art. 60 rămânând aplicabile. 
În cauza pendinte judecătorul-sindic observă că prin cererea depusă la dosar la data de 14.11.2019 creditoarea a solicitat 
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desemnarea practicianului în insolvență IGF Expert IPURL Slatina în calitate de administrator judiciar, pentru care au 
fost atașate la dosar atestatul în termenul de valabilitate, certificatul de înregistrare, polița de asigurare de răspundere 
civilă profesională și oferta formulată de acesta (filele nr. 12-18), motiv pentru care, în temeiul art. 73 coroborat art. 45 
alin. 1 lit. d și art. 57 alin. 1 cu din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență va 
desemna ca administrator judiciar provizoriu pe IGF Expert IPURL Slatina, care va îndeplinit atribuțiile prevăzute de 
art. 58-59 din legea nr. 85/2014, retribuția acestuia urmând a se fixa în condițiile art. 39 din aceeași lege. 
În temeiul art. 99 din legea nr. 85/2014 administratorul judiciar provizoriu va trimite, potrivit prevederilor codului de 
procedură civilă, o notificare tuturor creditorilor (dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au 
reprezentanți în țară, notificarea va fi trimisă acestora din urmă), debitorului și oficiului registrului comerțului pentru 
efectuarea mențiunii privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, notificarea urmând a se publica, totodată, 
pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulație și în BPI. 
În temeiul art. 74 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în termen de 10 
zile de la deschiderea procedurii, debitoarea Safety Security SRL  va depune la dosarul cauzei actele și informațiile 
prevăzute de art. 67 alin. 1 din legea nr. 85/2014, sub sancțiunea prevăzută la art. 85 alin. 1 din legea nr. 85/2014. 
Administratorul judiciar va întocmi și va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de acesta, care nu va putea 
depăși 20 de zile de la desemnarea sa, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie 
continuarea perioadei de observație din procedura generală (art. 92 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2) și, în consecință, trebuie 
supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta lege, caz în care va cuprinde documentele doveditoare și 
propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată. Administratorul judiciar va notifică: propunerea de intrare 
în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă și debitorului, prin administratorul 
special, depunând la instanță, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare (art. 92 alin. 2 din legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Astfel, în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar IGF Expert IPURL Slatina va întocmi până la 
data de 06.01.2020 un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de 
observație din procedura generală. 
Administratorul judiciar va întocmi și va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar care 
nu va putea depăși 40 de zile de la data desemnării, un raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 
insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. La cererea motivată a lichidatorului 
judiciar, în cazuri de o complexitate ridicată, termenul poate fi prelungit de către judecătorul-sindic cu o perioadă de 
maximum 40 de zile (art. 97 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență). 
În cazul în care debitorul nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2), raportul va indica dacă există o 
posibilitate reală de reorganizare efectivă a activității debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea și, 
în acest caz, va propune intrarea în faliment (art. 97 alin. 2 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență). 
În cazul în care, prin raportul său, administratorul judiciar arată că activitatea debitorului poate fi redresată pe baza unui 
plan de reorganizare judiciară, acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de reorganizare să fie propus de 
debitor, dacă, la cererea debitorului, colaborează la întocmirea planului ori dacă intenționează să propună un alt plan 
singur sau împreună cu unul ori mai mulți creditori (art. 97 alin. 3 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență). 
În acest sens, în temeiul art. 97 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, se fixează termen limită pentru depunerea raportului prevăzut de acest text de lege, la data de 23.01.2020. 
Prin hotărârea de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va stabili termenele pentru înregistrarea declarațiilor de 
creanță, pentru depunerea tabelului preliminar, data primei adunări a creditorilor, data publicării tabelului definitiv, 
lichidatorul judiciar urmând a prelua toate aceste informații în notificările pe care le va transmite creditorilor conform 
art. 100 din legea nr. 85/2014 (respectiv o notificare cu privire la deschiderea procedurii va fi comunicată creditorilor de 
îndată și, în orice caz, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanțelor și va cuprinde: a) termenul-limită de depunere de către creditori a opozițiilor la sentința de 
deschidere a procedurii, pronunțată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condițiile art. 71 alin. (1), precum și 
termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) 
termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 45 
de zile de la deschiderea procedurii, precum și cerințele pentru ca o creanță înregistrată să fie considerată valabilă; c) 
termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe, care nu va depăși 
20 de zile pentru procedura generală sau, respectiv, 10 zile, în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului 
prevăzut la lit. b); d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor, care nu va depăși 25 de zile, în cazul procedurii 
generale și al celei simplificate, de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri, prevăzut la lit. c); e) locul, 
data și ora primei ședințe a adunării creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut 
la lit. c). 
În acest sens se fixează: 
� termen limită pentru depunerea cererilor de creanță la data de 27.01.2020; 
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� termen limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanțe 
la data de 14.02.2020; 
� data ședinței adunării creditorilor la data de 19.02.2019, la sediul administratorului judiciar și convoacă toți 
creditorii debitoarei; 
� termen limită pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la data de 06.03.2020. 
De asemenea, administratorul judiciar IGF Expert IPURL Slatina va efectua, în termen de 60 de zile de la data 
deschiderii procedurii, procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe baza informațiilor primite de la 
debitor în condițiile art. 67 sau 74 și/sau pe baza oricăror informații și documente solicitate autorităților competente 
potrivit legii (art. 101 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Dacă debitorul are bunuri supuse transcripției, inscripției sau înregistrării în registrele de publicitate, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar va trimite instanțelor, autorităților ori instituțiilor care țin aceste registre o copie de pe 
hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face mențiune (art. 101 alin. 2 din legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
Toate cheltuielile aferente procedurii, inclusiv cele privind notificarea, convocarea și comunicarea actelor de procedură 
efectuate de administratorul judiciar și/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului, iar plățile se 
vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziții emise de debitor sau, după caz, de 
administratorul judiciar, iar în cursul falimentului, de lichidatorul judiciar (art. 39 alin. 1 și 2 din legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). Astfel, în temeiul art. 39 alin. 2 din legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune deschiderea unui cont bancar de către debitoare 
la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea 
trecerii în procedura generală. În caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de administratorul judiciar 
desemnat. 
În vederea aplicării prevederilor art. 75 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, se va dispune comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței către instanțele judecătorești în a 
căror jurisdicție se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător și tuturor băncilor unde debitorul are 
deschise conturi (art. 76 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
În raport de cele ce precedă judecătorul-sindic va admite cererea formulată de creditoarea Master Protect Construct SRL  
în contradictoriu cu debitoarea Safety Security SRL, cu sediul în muncipiul Caracal, str. Plevnei, nr. 2, jud. Olt; în 
temeiul art. 70 alin. 1 și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței 
pentru debitoarea Safety Security SRL; în temeiul art. 73 coroborat art. 45 alin. 1 lit. d și art. 57 alin. 1 cu din legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, va desemna administrator judiciar provizoriu pe 
IGF Expert IPURL Slatina care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58-59 din legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență; retribuția administratorului judiciar provizoriu se va fixa în condițiile art. 39 
din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; în temeiul art. 99 din legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, va dispune notificarea de către administratorul 
judiciar a deschiderii procedurii generale a insolvenței tuturor creditorilor, debitorului și Oficiului Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, notificarea urmând a se publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un 
ziar de largă circulație și în BPI; în temeiul art. 74 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitoarea Safety Security SRL  va depune la dosarul 
cauzei actele și informațiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din legea nr. 85/2014, sub sancțiunea prevăzută la art. 85 alin. 1 
din legea nr. 85/2014; în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar va întocmi până la data de 
06.01.2020 un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație 
din procedura generală; în temeiul art. 97 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență, se fixează termen limită pentru depunerea raportului prevăzut de acest text de lege, la data de 23.01.2020; 
se va fixa termen limită pentru depunerea cererilor de creanță la data de 27.01.2020; se va fixa termen limită pentru 
verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanțe la data de 14.02.2020; 
se va fixa data ședinței adunării creditorilor la data de 19.02.2019, la sediul administratorului judiciar și convoacă toți 
creditorii debitoarei; se va fixa termen limită pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la data de 06.03.2020; 
administratorul judiciar va efectua, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, procedura de inventariere a 
bunurilor din averea debitoarei, conform prevederilor art. 101 și urm. din Legea nr. 85/2014; în temeiul art. 39 alin. 2 
din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, se va dispune deschiderea unui 
cont bancar de către debitoare la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 
două zile de la notificarea trecerii în procedura generală; în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de 
administratorul judiciar desemnat; în temeiul art. 76 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
și de insolvență se va dispune comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței către instanțele judecătorești 
în a căror jurisdicție se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător și tuturor băncilor unde debitorul are 
deschise conturi. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 
Admite cererea formulată de creditoarea Master Protect Construct SRL, cu sediul în municipiul Caracal, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 16, județul Olt, în contradictoriu cu debitoarea Safety Security SRL, cu sediul în muncipiul 
Caracal, str. Plevnei, nr. 2, jud. Olt. 
În temeiul art. 70 alin. 1 și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței 
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pentru debitoarea Safety Security SRL, CUI 19227013, J28/842/2006, cu sediul în municipiul Caracal, str. Plevnei, nr. 
2, jud. Olt. 
În temeiul art. 73 coroborat art. 45 alin. 1 lit. d și art. 57 alin. 1 cu din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenței și de insolvență, desemnează administrator judiciar provizoriu pe IGF Expert IPURL Slatina, cu sediul în 
municipiul Slatina ,str. Cuza Vodă, nr. 40, județul Olt, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Retribuția administratorului judiciar provizoriu se va fixa în condițiile art. 39 din legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
În temeiul art. 99 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune 
notificarea de către administratorul judiciar a deschiderii procedurii generale a insolvenței tuturor creditorilor, 
debitorului și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, notificarea urmând a se publica, totodată, pe 
cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulație și în BPI. 
În temeiul art. 74 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în termen de 10 
zile de la deschiderea procedurii, debitoarea Safety Security SRL  va depune la dosarul cauzei actele și informațiile 
prevăzute de art. 67 alin. 1 din legea nr. 85/2014, sub sancțiunea prevăzută la art. 85 alin. 1 din legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar va întocmi până la data de 06.01.2020 un raport prin 
care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație din procedura generală. 
În temeiul art. 97 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fixează 
termen limită pentru depunerea raportului prevăzut de acest text de lege, la data de 23.01.2020. 
Fixează termen limită pentru depunerea cererilor de creanță la data de 27.01.2020. 
Fixează termen limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și publicarea în BPI a tabelului preliminar de 
creanțe la data de 14.02.2020. 
Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 19.02.2019, la sediul administratorului judiciar și convoacă toți 
creditorii debitoarei. 
Fixează termen limită pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la data de 06.03.2020. 
Administratorul judiciar va efectua, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, procedura de inventariere a 
bunurilor din averea debitoarei, conform prevederilor art. 101 și urm. din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 39 alin. 2 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune 
deschiderea unui cont bancar de către debitoare la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii, în termen de două zile de la notificarea trecerii în procedura generală. În caz de neîndeplinire a atribuției, 
contul va fi deschis de administratorul judiciar desemnat. 
În temeiul art. 76 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență dispune 
comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află 
sediul debitorului declarat la registrul corespunzător și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
Termen de procedură: 16.03.2020. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
Cererea de apel se va depune, sub sancțiunea nulității, la Tribunalul Olt. 
Pronunțată la data de 16.12.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței. 
Judecător-sindic                  Grefier, 
Ungureanu Cosmin-Ionel          Tiberiu Albert Szabo 
 
Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FELAM SA, cod unic de înregistrare: 805566 

Tabel suplimentar (provizoriu) al creantelor inscrise împotriva SC Felam SA 
Nr.17/13.01.2020 

1. Date debitor: SC Felam SA (in faliment, în bankruptcy, en faillite). sediul social în Sibiu, str. Nicolae Teclu, nr. 13 – 
15, județul Sibiu. Numar inregistrare ORC: J32/269/1991. Cod unic: 805566. 
2. Date dosar: dosar nr. 1636/85/2010. Tribunalul Sibiu – Secția a II a civila, de contencios administrativ și fiscal. Sediu 
instanța: Sibiu, Calea Dumbravii nr. 30. Program arhiva: luni – vineri orele 8 – 11,30. 
3. Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolventa av. Dichel Constantin. Sediu profesional: Sibiu, str. Lupeni, nr. 
78. nr. RFO – 1B 1706. Tel./fax:0040269/226288; E-maill:dichelconstantin@yahoo.com 
4. In urma Deciziei nr. 343/09.10.2019 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 1636/85/2010/a7, prin 
care s-a dispus inscrierea provizorie a creantei creditorului SIF Transilvania SA pana la efectuarea evaluarii 
patrimoniului debitoarei SC Felam SA, și a hotararilor judecatoresti definitive pronuntate în dosarele asociate 
1636/85/a5 și 1636/85/2010/a6 tabelul suplimentar al creantelor se prezinta astfel: 

 
Nr.crt. 

 
Creditor 

 
Adresa 

Creanta 
solicitata (ron) 

 
Creanta admisa  

(ron) 

 
Tipul creantei 

 
1. 

 
A-tia Jud. a Fin. Publ.  

Sibiu, Calea 
Dumbravii, nr. 17 

 
128.391  

 
128.391 lei 

 
bugetara 

  Sibiu, P-ta Samuel    

Administrator
Highlight




