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Dosar nr.2550/99/2020 (Număr în format vechi 87/2020) 
România, Tribunalul Iași, Județul Iași, Secția II Civilă-Faliment 

Încheiere 
Ședința publică din 30 Iunie 2020 

Președinte Roxana Barbir 
Grefier Cristina Mihaela Simon 

Pe rol fiind judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditorul SC Technology GS Concept 
SRL împotriva debitorului SC Soft Social SRL. La apelul nominal făcut în ședința publică, se constată lipsa părților. 
Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-au depus la dosar relațiile 
solicitate Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu privire la istoricul societății debitoare. 
Nemaifiind alte solicitări, instanța constată cauza în stare de judecată și rămâne în pronunțare. 

Instanța, 
Având nevoie de timp pentru a delibera, 

Dispune: 
Amână pronunțarea la 7.07.2020. Pronunțarea se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei 
instanței. 
Pronunțată în ședința publică de la 30 Iunie 2020. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Roxana Barbir                    Cristina Mihaela Simon 

* 
Dosar nr.2550/99/2020 (Număr în format vechi 87/2020) 
România, Tribunalul Iași, Secția II Civilă-Faliment 

Sentința civilă nr.408/2020 
Ședința publică de la 07 Iulie 2020 

Completul compus din: 
Președinte Roxana Barbir 

Grefier Cristina Mihaela Simon 
Pe rol fiind judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditorul SC Technology GS Concept 
SRL împotriva debitorului SC Soft Social SRL. Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din 
30.06.2020, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință din acea zi când, din lipsă de timp pentru 
deliberare s-a amânat pronunțarea pentru azi, 07.07.2020. 

Instanța, 
Deliberând asupra cererii de față, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iași – Secția a II a 
civilă – Faliment, sub nr.2550/99/2020 la data de 04.06.2020, creditorul SC Tehnology GS Concept SRL a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei SC Soft Social SRL, cu sediul social declarat în Iași, str. Elena 
Doamna nr.61A, camera 6, et.2, jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J22/1163/2012, CUI 
30435198. În motivarea cererii sale, arată creditorul că deține împotriva debitoarei o creanță certă, lichidă și exigibilă în 
suma totala de 95.869,60 lei,la care se adaugă penalități în sumă de 349921 lei,reprezentând contravaloarea facturii 
nr.23/16.01.2019. Arata creditorul ca, în baza contractului de furnizare nr.14/12.10.2018 incheiat cu debitorul,s-a 
obligat să presteze, în favoarea debitorului, servicii de consultanță în tehnologia informației. Întrucât debitorul, în 
calitate de beneficiar, nu a respectat obligatiile de plata asumate prin acest contract, creditorul a calculat penalități în 
sumă de 349921 lei, potrivit prevederilor art.7.1 din contract. Ca urmare, debitoarea înregistrează către creditoare o 
creanță certă, lichidă și exigibilă, în cuantum total de 95.869,60 lei, sumă ce îndeplinește condițiile prev. de Legea 
nr.85/2014 pentru deschiderea procedurii insolvenței. A solicitat desemnarea în cauza, în calitate de 
administrator/lichidator judiciar, a practicianului în insolvență CII Pomîrleanu Radu Florin. În drept, se invocă art.65 și 
urm. din Legea 85/2014. Cererea a fost legal timbrată. In susținerea cererii, creditoarea a solicitat administrarea probei 
cu înscrisuri, fiind anexate cererii copii ale contractului de furnizare servicii nr.14/12.10.2018, factura nr.23/16.01.2019. 
Debitorul nu a formulat întâmpinare sau contestație la cererea de deschidere a procedurii și nici nu a propus probe în 
contradovada. La solicitarea instanței, au fost depuse la dosarul cauzei relațiile oferite de Oficiul Registrului Comerțului 
privind istoricul debitorului cu privire la sediul social, administratorii și asociații, situația actuală a societății. S-au depus 
oferte de preluare a poziției de administrator judiciar, însoțite de dovada calității de practician în insolvența și polița de 
asigurare de răspundere profesională. Analizând cererea formulată de către creditor, prin prisma materialului probator 
administrat și a dispozițiilor legale incidente, judecătorul-sindic retine: Potrivit dispozițiilor art.70 alin.1 din legea 
85/2014, orice creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor 
prezumat în insolvență,poate introduce o cerere în care va preciza cuantumul și temeiul creanței, existența unui drept de 
preferință, constituit de debitor sau instituit în temeiul legii, existența unor măsuri asiguratorii asupra bunurilor 
debitorului, declarația privind eventuala intenție de a participa la reorganizarea debitorului. Conform art.5 pct 20 din 
lege, prin creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii se înțelege creditorul a cărui creanță împotriva 
patrimoniului debitorului este certă,lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile. De asemenea, conform art.5 pct 29 din 
același act normativ, insolvența este acea stare a patrimoniului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești 
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile. Dispozițiile menționate trebuie coroborate cu prevederile 
art.5 pct 20 teza a II a din Legea nr.85/2014, conform cărora o creanța certă este aceea a cărei existență rezultă din 
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însuși actul de creanță sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau chiar recunoscute de el. Analizând 
aceste cerințe, instanța reține: În fapt, între debitor și creditorul SC Tehnology GS Concept s-au derulat relații 
comerciale în baza contractului de furnizare servicii nr.14/12.10.2018,în temeiul căruia creditorul, în calitate de 
prestator, s-a obligat să presteze în favoarea debitorului, în calitate de beneficiar, servicii de consultanță în tehnologia 
informației-de realizare software client la comanda: soft rezervări plus sistem plata online. Potrivit art.2 din contract, 
plata serviciilor efectuate este de 40.000 euro și se va achita astfel: Avans în cuantum de 20.515 euro în lei la data 
facturării, în termen de 15 zile de la transmiterea facturii. Diferența de 19.485 euro se va achita în termen de 30 zile de 
la data recepționării produsului final, dar nu mai târziu de data la care se încheie durata prezentului contract, cu 
mențiunea că punerea în funcțiune și semnarea procesului verbal de recepție va avea loc după încasarea de către 
prestator a tuturor sumelor datorate în cadrulprezentului contract de furnizare servicii. Creditorul reclama împotriva 
debitoarei un debit restant în sumă de 95.869,60 lei,echivalentul a 20.515 euro, la un curs euro de 4,6731 lei, 
reprezentând c/val facturii de avans nr.23/16.01.2019. Debitorul nu a contestat suma reclamată impotriva sa și nu a 
făcut dovada achitării acesteia. Ca urmare, creditorul deține împotriva debitorului o creanță certă, lichidă și exigibilă de 
mai mult de 60 de zile și într-un cuantum ce depășește valoarea prag impusă de art.5 pct.72 din Legea nr.85/2014, 
dovedită cu inscrisurile anexate. Cum creditorul are o creanță certă, lichidă și exigibilă mai mult de 60 de zile în 
cuantum total de peste 40.000 lei, se naște în defavoarea debitorului o prezumție relativă de insolvență potrivit art.5 pct. 
29 lit a din Legea 85/2014. Prin urmare, instanța urmează a verifica situația debitoarei, pentru a aprecia asupra 
îndeplinirii condiției prevăzute de dispozițiile art.5 pct.29 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, 
referitoare la insolvența debitoarei. Potrivit art.2 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, scopul acestui act 
normativ este „instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului.”, iar „insolvența este acea 
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata 
datoriilor certe, lichide și exigibile”. Instanța are în vedere, în general, la aprecierea capacității de plată a debitoarei, 
ansamblul operațiunilor comerciale pe care aceasta le desfășoară, datoriile lunare ale acesteia și posibilitățile sale 
financiare, concluzii deduse din analiza documentelor contabile. In condițiile în care debitoarea nu a înțeles să se 
folosească de înscrisurile care i-ar fi putut dovedi capacitatea de a face față datoriilor exigibile, instanța apreciază că 
aceasta nu a reușit să răstoarne prezumția de insolvență ce operează în defavoarea sa. Pentru aceste motive, instanța, 
constatând că sunt îndeplinite condițiile legii, va admite cererea creditorului și va deschide procedura generala a 
insolvenței față de debitor, ca unica măsură viabilă în vederea acoperirii creanțelor, dispunând și celelalte măsuri 
necesare începerii procedurii, va stabili termenele limită reglementate de dispozițiile legale. La desemnarea 
administratorului judiciar provizoriu, judecătorul-sindic va avea în vedere solicitarea creditorului, dar și disponibilitatea 
de timp și de resurse umane, precum și experiența generală sau specifica necesare preluării dosarului și bunei 
administrări a cazului de către practicienii în insolvență care și-au depus ofertele la dosar. Remunerația va fi stabilită în 
funcție de criteriile stabilite de OUG 86/2006. În cadrul procedurii, administratorul judiciar va notifică: și va verifica și 
creanța creditorului titular al cererii introductive, sub aspectul cuantumului acesteia, raportat la înscrisurile deținute și 
evidențele contabile ale debitoarei, cu respectarea dispozițiilor art.105 și 106 din lege și va depune raportul prevăzut de 
art.92 din Legea 85/2014. In temeiul disp. art.100 din legea 85/2014 judecătorul-sindic va fixa termenele limită pentru 
înregistrarea cererilor de creanță asupra averii debitorului, termenul de verificare, întocmire și afișare a tabelului 
preliminar al creanțelor, cel pentru soluționarea eventualelor contestații precum și data primei ședințe a adunării 
creditorilor, dispunând convocarea creditorilor debitorului pentru alegerea comitetului creditorilor, desemnarea 
președintelui acestuia, desemnarea/confirmarea administratorului judiciar și stabilirea remunerației acestuia, precum și a 
oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. De asemenea, se vor dispune toate măsurile necesare desfășurării în 
condiții optime a procedurii astfel declanșate. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 
Admite cererea formulata de creditorul SC Tehnology GS Concept SRL, cu sediul în Iași, B-dul Tudor Vladimirescu 
nr.45A, bloc B2, et.3,ap.12,jud.Iași, în contradictoriu cu debitorul SC Soft Social SRL, cu sediul social declarat în Iași, 
str. Elena Doamna nr.61A, camera 6, et.2, jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J22/1163/2012, 
CUI 30435198. În temeiul art.72 din Legea nr.85/2014: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței 
împotriva debitorului SC Soft Social SRL, cu sediul social declarat în Iași, str. Elena Doamna nr.61A, camera 6, et.2, 
jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J22/1163/2012, CUI 30435198. În temeiul art.73 din 
Legea nr.85/2014, Numește în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului pe CII Pomîrleanu Radu 
Florin, cu sediul în Iași, b-dul Tudor Vladimirescu nr.49, RFO I/ 1422/2007, până la confirmarea ori, după caz, 
înlocuirea sa de către adunarea creditorilor în condițiile art.57 din lege. Fixează onorariu administratorului judiciar 
provizoriu de 1000 lei/lunar. În temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii tuturor 
creditorilor, debitorului și oficiului registrului comerțului, conform prevederilor Codului de procedură civilă și 
publicarea notificării, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulație și în Buletinul procedurilor de 
insolvență. Pune în vedere debitorului să predea, până la data de 17.07.2020, actele prevăzute de art.67 din lege, către 
administratorul judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanțe la 21.08.2020. Fixează termenul 
limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar al creanțelor la 08.09.2020. 
Contestațiile la tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor în 
Insolvență a tabelului preliminar. Fixează termen maxim pentru publicarea tabelului definitiv de creanțe la data de 
01.10.2020. În baza disp. art.59 alin.3 din Legea nr.85/2014, fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 
06.10.2020. Fixează data primei ședințe a adunării creditorilor la data de 14.09.2020, în locația ce va fi stabilita de 
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administratorul judiciar și dispune convocarea creditorilor debitorului pentru alegerea comitetului creditorilor, 
desemnarea președintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu și 
stabilirea remunerației acestuia, precum și a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. Dispune trimiterea 
notificărilor către debitor, către toți creditorii debitorului, către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se afla 
sediul debitorului declarat la registrul comerțului și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, de către 
administratorul judiciar. Administratorul judiciar va întocmi și va supune judecătorului-sindic până la data de 
27.07.2020 un raport prin care să propună fie intrarea în faliment în procedură simplificată, fie continuarea perioadei de 
observație și până la data de 17.08.2020 raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la insolvență, cu 
menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă și a existenței premiselor angajării răspunderii acestora în condițiile 
art.169, precum și celelalte situații incidente, iar lunar câte un raport cuprinzând descrierea modului în care și-a 
îndeplinit atribuțiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din 
fondurile existente în averea debitorului, precum și măsuri concrete privind desfășurarea procedurii precum și dovada 
publicării în extras în Buletinul procedurilor în insolvență. În temeiul art.39 din Lege, dispune deschiderea de către 
debitor a unui cont bancar la o unitate bancară de pe raza municipiului Iași, 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. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 07.07.2020. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Roxana Barbir              Cristina Mihaela Simon 
 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SERVICE LOOK SRL, cod unic de înregistrare: 13163921 

Raport privind derularea procedurii de faliment și plan de distribuire a sumelor din contul de lichidare  
al debitorului SC SERVICE LOOK SRL 

Nr. 456/08.07.2020 
Număr dosar. 6167/100/2013, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. 
Judecător sindic: Cătălin Giuroiu. Lichidator judiciar. REOINSOLV IPURL cu sediul profesional în Baia Mare, str. 
George Coșbuc, nr. 25A, et. IV, ap. 38, jud. Maramureş Temei legal. Legea 85/2006 modificată, privind procedura 
insolvenței Debitor. SC SERVICE LOOK SRL - în faliment, en faillite, in bankruptcy, cu sediul social în loc. Baia 
Mare, str. Mărgeanului, nr. 7, jud. Maramureş, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J24/420/2000 și CUI: RO 
13163921. Prin sentinţa civilă nr. 2896 din data de 25 iunie 2014 pronunţată în dosar nr. 6167/100/2013 de către 
judecătorul sindic desemnat de Tribunalul Maramureş s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment 
împotriva debitorului SC SERVICE LOOK SRL, cu sediul social în loc. Baia Mare, str. Mărgeanului, nr. 7, jud. 
Maramureş, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J24/420/2000 și CUI: RO 13163921. Prin aceeaşi încheierea 
civilă a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Andrișan Adrian, cu sediul 
profesional în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, et. IV, ap. 38, jud. Maramureş.  Ultimul raport nr. 
342/05.06.2020, a fost înregistrat la dosarul cauzei și publicat la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă sub nr. 
9047/05.06.2020. Cu ocazia încheierii procesului verbal de licitație nr. 855, organizată în data de 09.10.2019, SC 
GRIDO INVENT SRL cu sediul în localitatea Baia Mare, Bulevardul Republicii, nr. 1, ap. 21, jud. Maramureș având 
C.U.I: RO 29069719 și Nr. O.R.C. J24/792/2011 prin administrator Costeniuc Sergiu, cetățean roman, a licitat pentru: 
Teren liber situat în intravilanul mun. Baia Mare, Bd. Bucureşti, înscris în CF 107038, Baia Mare, nr. cad 8487 (preț 
evaluare 102.900 lei echivalentul a 23.000 euro) și oferă prețul de pornire la licitație de 70% din valoarea de evaluare. 
Preţul de adjudecarea fost de 70% din preţul de evaluare, adică suma de 16.100 euro echivalentul a 76.478,22 lei (curs 
valutar BNR la data de 09.10.2019-1 euro=4,7502 lei), preț care s-a achitat de către adjudecatarul SC GRIDO INVENT 
SRL cu sediul în localitatea Baia Mare, având C.U.I: RO 29069719 și Nr. O.R.C. J24/792/2011 prin administrator 
Costeniuc Sergiu, cetățean roman. Bunul adjudecat a fost achitat integral, prin virament bancar. Bunul s-a vândut liber 
de sarcini conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. Actul de adjudecare nr. 862/11.10.2019 a fost încheiat în condițiile 
art. 120 pct. (2) din Legea nr. 85/2006 „Dacă vânzarea activelor se va face prin licitație publică, procesul-verbal de 
adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate." Disponibilul din contul de lichidare la data de 
08.07.2020, data încheierii actului de adjudecare era de 76.570 RON (banca își retrage comisioanele de administrare) 
Lichidatorul judiciar propune distribuirea următoarelor sume: - Plata către lichidatorul judiciar REOINSOLV IPURL. 
Se propune spre distribuire suma de 76.570 lei, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Denumire Suma distribuită (RON) 

1. 
Retribuție administrator/ lichidator judiciar pentru 

perioada de insolvență și faliment 
41.500 lei (500 lei/lună) 

2. Virare sume către UNPIR (fond de lichidare) 1.529,56 lei (2% X 76.478,22) 
3. Cheltuieli parțiale cu devizele 33.540,44 lei 
 TOTAL 76.570 lei  

Retribuție administrator judiciar Pentru perioada derulării procedurii generale de insolvență, de la data de 23.07.2013 și 
până în 25.06.2014 este în cuantum 500 lei/lună, având în vedere Procesul Verbal nr. 309/02.10.2013 prin care s-a 
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