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Județul Bacău 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea NORDAXA SRL, cod unic de înregistrare: 32723367 

România Tribunalul Bacău, 

Secția a-II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal 

Str. Ștefan cel Mare nr. 4, Bacău 

Dosarul nr. 533/110/2020 

Materia: Faliment 

Stadiul procesual al dosarului: Fond 

Obiectul dosarului: intrare/trecere faliment la cererea debitorului 

Complet: cf2u 

Comunicare hotărâre intermediară civilă 
Nr. 65/2020 din data de 12 Martie 2020 

Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. 65/2020, pronunțată la data de 12 Martie 2020, de către Tribunalul 

Bacău Secția a-II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal 

Președinte,                              Grefier, 

* 

Acesta nu este document finalizat 

Cod ECLI  

Operator 7248. Confidențial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile din Legea nr. 677/2001 

România, Tribunalul Bacău 

Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Dosar nr. 533/110/2020 

Încheiere nr. 65/2020 

Şedinţa din cameră de consiliu de la 12 Martie 2020 

Completul compus din: 

Preşedinte Virginia Mihaela Niagu 

Grefier Georgiana-Maria Herciu 

Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor SC Nordaxa SRL, având ca obiect intrare/trecere faliment la cererea 

debitorului. Desfăşurarea şedinţei de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio în conformitate cu 

dispoziţiile art. 231 alin. 4 C.p.c. La apelul nominal făcut în şedinţa din cameră de consiliu au lipsit părţile. 

Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care: 

Judecătorul sindic, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bacău nr. 4/II/A/7 din 

11.03.2020 în cadrul căreia s-a hotărât luarea unor măsuri în vederea prevenirii răspândirii virusului Covid-19, respectiv 

ca în perioada 12 martie 2020 -10 aprilie 2020 să se judece doar cauzele urgente, cauzele pentru care nu se impune 

citarea părţilor potrivit legii, precum şi cauzele în care toate părţile din cauză au solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, în 

materia insolvenţei cauze urgente fiind cererea debitorului, mandatul ad-hoc, concordatul preventiv, iar cum prezenta 

cauza este o cerere a debitorului, apreciază că este o cauză urgentă şi reţine dosarul în pronunţare.  

Instanţa 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 02.03.2020 sub nr. 533/110/2020 debitoarea SC Nordaxa 

SRL a solicitat deschiderea procedurii falimentului în forma simplificata. 

În motivarea cererii, arată că se află în stare de insolvenţă, determinată în principal de lipsa de lichidităţi pentru 

continuarea activităţii, datoriile sale depăşind în prezent suma de 1.100.000 lei. 

Susţine că lipsa de lichidităţi a generat o incapacitate temporară de onorare a datoriilor scadente. 

 Solicită desemnarea ca administrator judiciar a practicianului Ionescu si Asociatii SPRL. 

În drept, au fost invocate prevederile Legii 85/2014. Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 de lei conform 

chitanţei aflata la fila 3 dosar . În susţinere au fost depuse la dosarul cauzei înscrisuri. 

La acest dosar a fost depusa cererea formulata de SC Oreo Grup SRL vizând deschiderea procedurii fata de debitoarea 

SC Nordaxa SRL. Analizând înscrisurile depuse în susţinerea cererii, judecătorul sindic reţine următoarele: 

Conform art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 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. 

Cererea sa trebuie să fie însoţită de actele prevăzute de art. 67 din Legea 85/2014. Judecătorul sindic constată că, 

potrivit înscrisurilor contabile ale debitoarei aceasta are creanţe neonorate certe, lichide, exigibile scadente de peste 60 

zile ce depăşesc valoarea prag de 40.000 de lei, rezultând că starea de insolvenţă este vădită, în sensul art. 5 pct. 29 lit. b 

din Legea 85/2014 întrucât nu poate achita din fondurile băneşti disponibile datoriile faţă de creditori. Judecătorul 

sindic constată că debitoarea a depus la dosarul cauzei toate înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea 85/2014 făcând 

dovada întrunirii condiţiilor prevăzute de lege, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 

85/2014 a depus cerere prin care a solicitat să fie supusă procedurii simplificate a falimentului. În consecinţă, reţinând şi 

că petenta se încadrează în categoriile prevăzute de art. 38 al. 1 din Legea 85/2014, fiind îndeplinite şi cerinţele art. 67 – 

69 din Legea 85/2014, instanţa va admite cererea debitoarei şi în temeiul art. 71 din aceeaşi lege, va dispune 

deschiderea falimentului în procedura simplificata. În ceea ce priveşte desemnarea lichidatorului judiciar, instanţa va 

avea în vedere dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr.85/2014 şi va desemna lichidator judiciar provizoriu 
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practicianul propus de debitoare prin cererea de deschidere. In ceea ce priveşte cererea formulata de SC Oreo Grup 

SRL, instanţa va avea în vedere disp 66 alin 7 din Lg 85/2014.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune 

Admite cererea debitoarei Nordaxa SRL cu sediul în sat Mănăstirea Cașin, com Mănăstirea Cașin, jud. Bacău, 

J4/92/2014, CUI 32723367. Cererea creditoarei SC Oreo Grup SRL Bacău reprezintă o declaraţie de creanţa şi va fi 

analizata de lichidatorul judiciar. În baza disp art. 145 alin. 1 pct. A lit. a) raportat la art. 71 din Legea 85/2014 privind 

procedura insolventei, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei Nordaxa SRL.  

În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei dispune dizolvarea societăţii şi ridică dreptul 

de administrare al debitoarei. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 63 şi art. 73 din Legea 85/2014 

desemnează provizoriu, până la prima adunare generală a creditorilor, lichidator judiciar al debitoarei pe Ionescu si 

Asociații SPRL, care va avea atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea 85/2014. Stabileşte provizoriu, până la prima 

adunare generală a creditorilor, un onorariu de 5000 lei pe toată durata procedurii. Pune în vedere lichidatorului judiciar 

să respecte dispoziţiile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea 

la O.R.C. Bacău a reprezentanţilor săi permanenţi. În temeiul art. 71 alin. 2 rap. la art. 100 din Legea 85/2014, privind 

procedura insolvenţei, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 al. 3 din lege, privind 

intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, 

tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusa de debitor în conformitate cu art. 67 alin 1 lit. c), ori, după caz, în 

condiţiile alin. 2 al aceluiaşi articol, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor 

agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea 

menţiunii şi tuturor băncilor unde debitorul are conturi deschise, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din lege. 

Notificarea va cuprinde următoarele informaţii prevăzute de art. 100 din lege: 

a) termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la deschiderea procedurii - 10 zile de la notificare, precum 

şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.  

b) termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data 24.04.2020, 

precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie valabilă,  

c) termen de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în BPI tabelului preliminar de creanţe la data de 03.05.2020.  

d) termen de definitivare tabelului creanţelor la data de 27.05.2020. 

e) termenul de formulare a contestaţiilor la tabelul preliminar care va fi de 7 zile de la data publicării în Buletinul 

procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. 

f) locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor, care va fi ţinută cel târziu la data de 07.05.2020. 

Notificarea se va realiza potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica pe cheltuiala averii 

debitorului într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI, urmând a fi comunicată creditorilor de îndată, cel mai târziu cu 10 

zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. 

Dispune ca lichidatorul judiciar desemnat să convoace adunarea generală a acţionarilor / asociaţilor / membrilor 

debitoarei pentru a-şi desemna un administrator special conform art. 53 şi art. 56 din Legea 85/2014. În acest sens 

lichidatorul judiciar va convoca asociaţii debitoarei conform art. 42 alin. 3 şi 9 din Lg. 85/2014. 

Prima adunare a creditorilor va fi convocată la sediul lichidatorului judiciar cu următoarea ordine de zi: 

- prezentarea situaţiei debitoarei, prezentarea raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia 

insolvenţei; 

- alegerea unui comitet al creditorilor; 

- desemnarea lichidatorului judiciar sau confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de către judecătorul 

sindic, cu stabilirea onorariului acestuia. 

 - probleme diverse.  

La adunarea creditorilor va participa un reprezentant al salariaţilor.  

În temeiul art. 74 din Legea 85/2014 pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 

predea lichidatorului judiciar gestiunea averii, să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele prevăzute de art. 

67 alin. 1 din acelaşi act normativ, precum şi toate informaţiile şi documentele solicitate de lichidator sub sancţiunea 

prevăzută de art. 82 din Legea 85/2014. Spre această finalitate lichidatorul judiciar va notifică: debitoarea prin 

administrator statutar conform art. 42 alin. 3 şi 9 din Legea 85/2014, despre rezultatul notificării urmând a se face 

vorbire în primul raport întocmit conform art. 59 alin. 1 din lege. Pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească 

un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor 

cărora le-ar fi imputabilă, conform art. 97 alin. 1 din lege şi să-l depună la dosarul cauzei în termen de 40 de zile de la 

desemnarea sa.  Pune în vedere lichidatorului judiciar ca o copie a raportului prevăzut de art. 97 alin. 1 din Legea. 

85/2014 să fie comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire persoanelor cărora le este imputabilă 

apariţia insolvenţei debitoarei, dacă au fost identificate astfel de persoane, o copie urmând a fi depusă la dosar, una la 

registrul comerţului şi altă copie va fi comunicată debitoarei. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei 

raportul prevăzut la art. 59 alin.1 din Legea 85/2014, cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, 

justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile debitoarei, 

precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, cu menţionarea onorariului încasat şi modalităţii de calcul al 

acestuia. Un extras al raportului se va publica în BPI. Pune în vedere lichidatorului judiciar să publice în BPI toate 

actele de procedură pe care le va întocmi, integral sau în extras, după caz, şi să depună la dosar dovada publicării 

acestora. După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere, toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi 

Administrator
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lichidatorul judiciar vor cuprinde în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limba română, engleză şi franceză 

menţiunea “ÎN FALIMENT“, IN BANKRUPTCY”, “EN FAILLITE”. Dacă debitorul deţine sau administrează una sau 

mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, 

în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea 

societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea. Pune în vedere administratorului special al 

debitoarei să fie de faţă şi să asiste la inventar potrivit art. 152 din Legea 85/2014. Spre această finalitate, lichidatorul 

judiciar va notifică: administratorul special atât conform art. 42 din lege, cât şi prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire atât la sediul debitoarei, cât şi la domiciliul administratorului, despre rezultatul notificării urmând 

a se face vorbire în raportul întocmit conform art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014, precum şi în actul de inventar. Pune în 

vedere lichidatorului judiciar să efectueze procedura de inventariere a bunurilor din averea debitoarei în termen de 60 de 

zile de la data deschiderii procedurii, pe baza informaţiilor primite de la debitor conform art. 67 sau 74 şi/sau pe baza 

oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii. O copie a actului de inventar va fi 

depusă la dosarul cauzei. Dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de 

publicitate, lichidatorul judiciar va trimite instanţelor, autorităţilor sau instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe 

hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune. Dispune sigilarea bunurilor debitoarei. Lichidarea 

bunurilor din averea debitoarei va începe după finalizarea inventarierii şi depunerea raportului de evaluare conform art. 

154 şi 155 din Legea 85/2014. După ce bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, dispune ca lichidatorul judiciar 

să întocmească un raport final de activitate, care va fi comunicat tuturor creditorilor şi debitoarei. În temeiul art. 86 alin. 

1 din Legea 85/2014 dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea 

fără un ordin al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. În temeiul 

art. 39 din Legea 85/2014, în termen de 2 zile de la notificarea prezentei hotărâri, dispune deschiderea de către debitor a 

unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Eventualele disponibilităţi 

băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.  Dispune ca unităţile poştale şi de curierat să comunice la 

sediul lichidatorului judiciar întreaga corespondenţă adresată debitoarei. Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia 

masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, în conformitate cu Legea 16/1996, respectiv gruparea pe 

unităţi arhivistice, păstrare şi inventariere pe durata lichidării judiciare, iar ulterior, de selecţionare şi întocmire a unui 

proces verbal prevăzut de art. 11 din lege, predarea documentelor conform art. 18 cu notificarea Arhivelor Naţionale 

sau Serviciilor Judeţene ale Arhivelor Naţionale asupra măsurilor dispuse, conform art. 18 alin 5 din acelaşi act 

normativ. Dispune comunicarea prezentei încheieri către instanţele judecătoreşti din raza Tribunalului Bacău şi tuturor 

băncilor unde debitorul are deschise conturi. În baza art. 75 din Legea 85/2014 de la data deschiderii procedurii se 

suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor 

asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin 

depunerea cererilor de admitere a creanţelor. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât 

acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează. 

Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1) al art. 75 din Legea 85/2014: 

 căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea deschiderii 

procedurii şi nici acţiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului; 

 acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi. 

 acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după 

data deschiderii procedurii.  

În conformitate cu prevederile art. 71 din Legea 85/2014, minuta încheierii privind deschiderea procedurii se comunică, 

de îndată, practicianului desemnat provizoriu de către grefierul de şedinţă. Fixează termen administrativ de control 

pentru analiza stadiului procedurii la data de 18.06.2020. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, 

cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal. 

Pronunţată astăzi, 12.03.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii de către grefa instanţei. 

Preşedinte,                 Grefier, 

Alina Ramona Arhip                Georgiana-Maria Herciu 

 

Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea MINOSTO COM SRL, cod unic de înregistrare: 7142762 

Convocare adunare creditori SC Minosto Com SRL 

Număr: 30/16.03.2020 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 4863/111/2014, Tribunal Bihor, Secția Comercială, Judecător Sindic: Cristian 

Monenci. 

2.Debitor: SC Minosto Com SRL, cu sediul social în. Oradea, Calea Borșului, nr. 38 U, jud. Bihor, CUI RO7142762, 

J05/303/1995. 

3.Lichidator judiciar: Eurexpert IPURL, CUI RO17334110, sediu str. Cuza Vodă, nr. 50/A, loc. Oradea, jud. Bihor, nr. 

inreg RFO II -0162, tel/fax 0359/175824, e-mail sc_eurexpert@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar Herlea Ioan. 

4.Subscrisa Eurexpert IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Sc Minosto Com Srl, conform Sentinței 

1593/F/2015 din data de 25.11.2015 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția Comercială, în dosarul 4863/111/2014, în 

temeiul art. 47 alin.1 și art. 48 alin. 1 din Legea 85/2014, convoacă: adunarea creditorilor debitorului SC Minosto Com 

Administrator
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