BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19293/12.11.2021
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor la 28.12.2021.
Fixează termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
suplimentar.
Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 27.01.2022.
În temeiul art.151 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Stabileşte termen administrativ de control la data de 27.01.2022, pentru când lichidatorul judiciar se va conforma
dispoziţiilor instanţei în sensul de a întocmi, conform art. 59 al. 1 şi 2 coroborat cu art. 63 din Legea nr. 85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, și va depune la dosar raportul de activitate, cu cel puţin 7
zile înainte de termenul acordat.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în
duplicat, dacă nu să solicite copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le publice
în B.I.P., dovezile de publicare în B.P.I. urmând a le depune la dosar.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Timiș.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 23.09.2021.
Președinte, Judecător-sindic,
Grefier,
Casiana Todor
Mariana Budur
Red. C.T./Dact. M.B./ 4ex./14.10.2021/Comunicat 2 ex. către ORC Timiş pentru efectuarea menţiunii şi realizarea
procedurii de comunicare cu părţile, prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
2. Societatea COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA, cod unic de înregistrare: 16063013
România
Tribunalul Timiș
Secția a II-a Civilă
Mun. Timişoara, str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş
Dosar nr. 4657/30/2021
Comunicare
Încheiere nr. 1038 pronunţată la data de 26.10.2021
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș
Sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş
Cod de identificare fiscală: 14942091
Debitoare:
Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș,
J35/185/2004, CUI RO16063013.
Administrator judiciar provizoriu:
Consorţiul format din practicienii în insolvenţă:
-Alfa & Quantum Consulting SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiș, CIF RO 21284487,
RFO II – 0235 (lider de consorţiu),
-Maestro SPRL, cu sediul în Constanța, str. Dr. Aristide Caratzalli, nr. 24, jud. Constanța, CIF RO 20553269, RFO II –
0270
-Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiș, CIF RO 21390976
Creditori:
Axo Util SRL, cu sediul în Timișoara, De 838/1, nr. 8, jud. Timiș, J35/224/2007, CIF RO 21921091, cu sediul
procedural ales în Timișoara, str. Constanța, nr. 3, jud. Timiș, la Cabinet de Avocat Dan Șurianu,
Redolaj SRL-în reorganizare-cu sediul în Oradea, str. Olteniei, nr. 36, jud. Bihor, J05/2256/2005, CUI RO 18103548,
Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X SRL, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 1, bl. 16,
sc. 2, et. 1, ap. 33, sector 5, J40/243/2019, CUI RO 18575630, cu sediul procedural ales în Târgu – Jiu, str. Aleea
Macului, nr. 1, jud. Gorj,
OTP Bank România SA, cu sediul în București, nr. 66 – 68, sector 1, J40/10296/1995, CUI RO 7926069,
Romtim Instal SRL, cu sediul în com. Giroc, sat. Chișoda, str. Calea Șagului, nr. 201, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI
RO 13894280,
TMG Guard SRL Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, str. Lalelelor, nr. 3B, jud. Gorj, J18/76/2016, CUI RO 35469698,
ABN Machine Repairs SRL, cu sediul în Timișoara, Piața Karlsruhe, nr. 15, ap. 7, jud. Timiș, J35/2854/2019, CUI RO
41380306,
Purec International SRL, cu sediul în Timișoara, str. Mureș, nr. 3, sc. B, ap. 3, jud. Timiș, J35/3087/2013, CUI RO
32587184,
Aquatim SA, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, jud. Timiș, J35/4096/1992, CIF RO 3041480,
Movistar Vox Mobile SRL, cu sediul în sat. Vinga, nr. 1188, jud. Arad, J2/285/2015, CUI RO 34219103,
Municipiul Timișoara prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, jud. Timiș,
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CIF RO 14756536,
Explo Mining Coal SRL, cu sediul în Timișoara, str. Emanoil Ungureanu, nr. 3, et. 1, spațiu nr. 4, biroul nr. 7, jud.
Timis, J35/3074/2015, CIF RO 35342014, cu sediul procedural ales la SCPA Panduru & Panduru în Timișoara, str.
Emanoil Ungureanu, nr. 3, sc. A, ap. 2, jud. Timis,
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 1038 din data de 26.10.2021, pronunţată în dosarul 4657/30/2021 de
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă-prin Judecător-sindic, privind debitoarea Compania Locală de Termoficare
Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO16063013.
Parafa președintelui instanței,
Grefier sindic,
Mariana Budur
*
Document finalizat
Cod ECLI ECLI:RO:TBTIM:2021:031.001038
Dosar nr. 4657/30/2021
România
Tribunalul Timiș-Secția a II-a Civilă
Încheiere civilă nr. 1038
Şedinţa de cameră de consiliu din data de 26.10.2021
Instanţa constituită din:
Președinte-Judecător-sindic: Casiana Todor
Grefier Sindic: Mariana Budur
Pe rol se află soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, formulată de debitoarea Compania Locală de
Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI
RO16063013.
La apelul nominal făcut în camera de consiliu se constată lipsa debitoarei.
Procedura de citare este legal îndeplinită, dată fără citare.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că prin serviciul Registratură s-a depus:
-la data de 20.10.2021, respectiv, 21.10.2021, creditoarea Redolaj SRL-societate în reorganizare, en judicial
reorganisation, en redressment-cu sediul în Oradea, str. Olteniei, nr. 36, jud. Bihor, CUI RO 18103548, J05/2256/2005,
cerere de deschidere a procedurii insolvenței prevăzută de Legea 85/2014 faţă de debitoarea Compania Locală de
Termoficare Colterm SA, timbrată cu suma de 200 lei, având anexat un set de înscrisuri;
-la data de 21.10.2021, de către creditoarea Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X SRL, cu sediul în
București, Splaiul Independenței, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 1, ap. 33, sector 5, J40/243/2019, CUI RO 18575630, cu sediul
procedural ales în Târgu – Jiu, str. Aleea Macului, nr. 1, jud. Gorj, cerere de deschidere a procedurii insolvenței
prevăzută de Legea 85/2014 faţă de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, timbrată cu suma de 200
lei, având anexat un set de înscrisuri;
-la data de 22.10.2021, de către creditoarea OTP Bank România SA, cu sediul în București, nr. 66 – 68, sector 1,
J40/10296/1995, CUI RO 7926069, cerere de deschidere a procedurii insolvenței prevăzută de Legea 85/2014 faţă de
debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, timbrată cu suma de 200 lei, având anexat un set de înscrisuri
în susţinere;
-la data de 22.10.2021, de către creditoarea Romtim Instal SRL, cu sediul în com. Giroc, sat. Chișoda, str. Calea
Șagului, nr. 201, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO 13894280, cerere de deschidere a procedurii insolvenței prevăzută
de Legea 85/2014 faţă de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, timbrată cu suma de 200 lei, având
anexat un set de înscrisuri în susţinere;
-la data de 22.10.2021, de către creditoarea TMG Guard SRL Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, str. Lalelelor, nr. 3B,
jud. Gorj, J18/76/2016, CUI RO 35469698, cerere de deschidere a procedurii insolvenței prevăzută de Legea 85/2014
faţă de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, timbrată cu suma de 200 lei, având anexat un set de
înscrisuri în susţinere;
-la data de 22.10.2021, de către creditoarea ABN Machine Repairs SRL, cu sediul în Timișoara, Piața Karlsruhe, nr. 15,
ap. 7, jud. Timiș, J35/2854/2019, CUI RO 41380306, cerere de deschidere a procedurii insolvenței prevăzută de Legea
85/2014 faţă de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, timbrată cu suma de 200 lei, având anexat un
set de înscrisuri în susţinere;
-la data de 25.10.2021, de către creditoarea Purec International SRL, cu sediul în Timișoara, str. Mureș, nr. 3, sc. B, ap.
3, jud. Timiș, J35/3087/2013, CUI RO 32587184, cerere de deschidere a procedurii insolvenței prevăzută de Legea
85/2014 faţă de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, timbrată cu suma de 200 lei având anexat un
set de înscrisuri în susţinere;
-la data de 26.10.2021, de către creditoarea Aquatim SA, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, jud.
Timiș, J35/4096/1992, CIF RO 3041480, cerere de deschidere a procedurii insolvenței prevăzută de Legea 85/2014 faţă
de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, timbrată cu suma de 200 lei, având anexat un set de
înscrisuri în susţinere;
-la data de 26.10.2021, de către creditoarea Movistar Vox Mobile SRL, cu sediul în sat. Vinga, nr. 1188, jud. Arad,
J2/285/2015, CUI RO 34219103, cerere de deschidere a procedurii insolvenței prevăzută de Legea 85/2014 faţă de
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debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, timbrată cu suma de 200 lei, având anexat un set de înscrisuri
în susţinere;
-la data de 26.10.2021, de către creditorul Municipiul Timișoara prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bulevardul
Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, jud. Timiș, CIF RO 14756536, cerere de deschidere a procedurii insolvenței
prevăzută de Legea 85/2014 faţă de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, timbrată cu suma de 200
lei, având anexat un set de înscrisuri în susţinere.
De asemenea, se constată că a fost conexat dosarul nr. 4331/30/2021 al Tribunalului Timiş având ca obiect cererile de
deschidere a procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în
Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO16063013 formulate de către
creditoarele Axo Util SRL, cu sediul în Timișoara, De 838/1, nr. 8, jud. Timiș, J35/224/2007, CIF RO 21921091, cu
sediul procedural ales în Timișoara, str. Constanța, nr. 3, jud. Timiș, la Cabinet de Avocat Dan Șurianu și Explo Mining
Coal SRL, cu sediul în Timișoara, str. Emanoil Ungureanu, nr. 3, et. 1, spațiu nr. 4, biroul nr. 7, jud. Timis,
J35/3074/2015, CIF RO 35342014, cu sediul procedural ales la SCPA Panduru & Panduru în Timișoara, str. Emanoil
Ungureanu, nr. 3, sc. A, ap. 2, jud. Timiş.
Nu în ultimul rând se constată că au fost depuse oferte de preluare a poziţiei de administrator judiciar din partea
practicienilor în insolvenţă.
Instanţa apreciază cercetarea judecătorească încheiată şi reţine cauza pentru soluţionare, luându-se act că s-a solicitat
judecarea cauzei şi în lipsă.
Judecătorul-sindic,
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş la data de 20.10.2021 sub dosar nr. 4657/30/2021, Compania
Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș,
J35/185/2004, CUI RO16063013 a solicitat în temeiul disp. art. 66 și 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență deschiderea procedurii insolvenței în formă generală având în vedere starea de
insolvență în care se regăsește și desemnarea, în temeiul disp. art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, în calitate de
administrator judiciar a practicianului în insolvență RomInsolv S.P.R.L., cu sediul în București, Splaiul Unirii, nr. 223,
et. 4, sector 3, RFO II – 0122, CUI RO 20791325.
De asemenea, Compania Locală de Termoficare Colterm SA a arătat că își manifestă intenția de reorganizare, astfel
cum este definită de Legea nr. 85/2014, în baza unui plan de reorganizare.
1. Succintă prezentare a situației de fapt. Starea de insolvență în care se regăsește Compania Locală de Termoficare
Colterm SA.
Compania Locală de Termoficare Colterm SA desfășurându-și activitatea sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic, prestează un serviciu de utilitate publică, de interes local, astfel cum
este definit de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, respectiv furnizează energie termică sub
formă de încălzire și apă caldă de consum, obiectul de activitate al acesteia fiind reprezentat de producția, transportul,
distribuția și furnizarea energiei termice către populația din Timișoara. Acest aspect este un fapt notoriu chiar la nivel
național.
Având în vedere faptul că peste 80% din activitatea societății este prestată către populație, serviciul de furnizare a apei
calde și încălzirii are un profund caracter social, protecția instanței de judecată prin intermediul procedurii de insolventă
fiind esenţial.
Serviciul public de alimentare cu energie termică realizat în sistem centralizat în Municipiul Timișoara, prin operatorul
local, Colterm SA, deservește 55% din populație (57.000 de apartamente, 350 de instituții publice (școli, licee,
grădinițe), agenți economici (instituții bancare, unități de producție etc). În consecință, de existența și funcționalitatea
sistemului centralizat de alimentare cu energie termică depinde asigurarea apei calde menajere pe toată durata anului și
confortul termic pe durata sezonului rece.
În contextul socio-economic actual, deschiderea procedurii de insolvență este esențială pentru salvgardarea societății
întrucât, având în vedere creșterea exponențială a prețului gazelor naturale și al cărbunelui (fără de care nu poate fi
prestat serviciul de utilitate publică), nu mai pot fi achitate datoriile istorice ale Colterm către creditori, o parte dintre
aceștia demarând proceduri de executare silită/recuperare a creanțelor împotriva Colterm. De asemenea, în acest
context, însăși prestarea serviciului de utilitate publică este pus în pericol.
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, 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 scadentă, nu a plătit datoria sa față de
creditor; prezumţia este relativă;
b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadentă datoriile exigibile
angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.
În cazul dedus judecății, la data de 31.08.2021, activul net al Colterm SA are valoarea de 10.400.552 lei.
Datoriile totale înregistrate la finele anului 2020 de către Colterm SA, astfel cum rezultă din documentele contabile
anexate prezentei cereri au fost în valoare de 339.487.020 lei.
Datoriile către ANAF-Direcția Generală a Marilor Contribuabili, conform Notificării nr. 2201940/12.10.2021 sunt în
cuantum de 21.604.684 lei, organ fiscal care a instituit și măsuri asigurătorii împotriva Colterm SA, conform Anexei 20.
Datoriile către principalii furnizori ai Colterm SA sunt în cuantum de 128.672.317,65 lei, astfel cum rezultă din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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înscrisurile anexate prezentei cereri.
Fondurile bănești disponibile în conturile Colterm SA sunt în cuantum de 788.177,27 lei. Or, în mod evident, acestea nu
pot acoperi creanțele certe, lichide și exigibile deținute de creditori împotriva Colterm SA.
Pentru ușurință și pentru a arăta vechimea și cuantumul ridicat al datoriilor Colterm SA, s-a arătat că situația pasivului
Colterm SA a evoluat astfel:

La data de 18.10.2021, situația datoriilor Colterm SA este următoarea:

Astfel, s-a precizat faptul că debitoarea Colterm SA, se află în mod evident în imposibilitatea de a achita aceste datorii
în cuantum de 423.823.978.88 lei, din moment ce fondurile sale bănești sunt în cuantum de 788.177,27 lei (Anexa 16),
sumă insuficientă pentru a asigura plata unui singur furnizor de gaz (datorie curentă neinclusă în calcului supra) pentru
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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o singură zi de prestare a serviciului de termoficare.
Creșterea exponențială a prețului la gaze (a ajuns în unele zile și până la 650-850 lei/MWh) este un element de
notorietate și a condus la imposibilitatea datoriile curente, fără a se putea pune în discuție achitarea datoriilor anterioare.
Realitatea economică a demonstrat faptul că metodele de evitare a procedurii insolvenței nu sunt suficiente pentru
salvgardarea Colterm SA și că este necesar concursul judecătorului-sindic și al administratorului judiciar.
Deschiderea procedurii de insolvență într-un termen cât mai scurt este esențială pentru reușita reorganizării societății,
având în vedere situația financiară actuală a Colterm SA, creșterea exponențială a cheltuielilor, precum și necesitatea
prestării serviciului public de termoficare în perioada sezonului rece.
Astfel, datoriile certe, lichide și exigibile pe care le are Colterm SA, într-un cuantum mult peste valoarea prag, având o
scadentă depășită de o perioadă îndelungată de timp (reamintim că la data de 31.12.2020 acestea totalizau 339.487.020
lei, iar la data de 15.10.2021 sunt în cuantum de 423.823.978,88 lei), precum și lipsa fondurilor bănești disponibile
(788.177,27 lei la data de 15.10.2021) dovedesc starea de insolvență consolidată în care se regăsește Colterm SA și
temeinicia prezentei cereri.
În ceea ce priveşte desemnarea practicianului în insolvenţă RomInsolv S.P.R.L., în temeiul disp. art. 45 alin. (l) lit. d)
din Legea nr. 85/2014, s-a învederat faptul că acestea este un reputat practician în insolvență, care are calitățile și
capacitatea tehnică și logistică în vederea administrării unor proceduri de insolvență o asemenea amploare.
Față de toate aceste motive, s-a solicitat instanței de judecată:
-deschiderea procedurii insolvenței în formă generală față de Colterm SA, având în vedere starea de insolvență în care
se regăsește societatea;
-judecarea de urgență a prezentei cereri, în termen de cel mult 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea părților,
conform art. 66 alin. (10) din Legea nr. 85/2014;
-desemnarea, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, în calitate de administrator judiciar a RomInsolv
S.P.R.L., cu adresa de comunicare în Splaiul Unirii, nr. 223, et. 4, sector 3, București, RFO II – 0122, CUI RO
20791325, în calitate de practician în insolvenţă (oferta, documentele de atestare profesională și asigurarea fiind depuse
în Anexa 15).
La data de 20.10.2021, respectiv, 21.10.2021, creditoarea Redolaj SRL-societate în reorganizare, en judicial
reorganisation, en redressment-cu sediul în Oradea, str. Olteniei, nr. 36, jud. Bihor, CUI RO 18103548, J05/2256/2005,
a formulat în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cerere de
deschidere a procedurii insolvenței prevăzută de Legea 85/2014 împotriva debitoarei Compania de Termoficare Colterm
SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO16063013 motivat de
faptul că deține față de aceasta o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 1.215.174,43 lei compusă din:
-1.214.974,43 lei reprezentând creanță cesionată de la AMV Style SRL, cu sediul în Târgu Jiu, str. Victoriei, bl.37, sc. l,
et. 3, ap. 14, jud. Gorj,
-200 lei taxă judiciară de timbru.
În conformitate cu disp. art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, s-a solicitat numirea în calitate de administrator
judiciar a Global Money Recovery SPRL cu sediul în Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor,
Raportat la prevederile anterior menţionate, în ceea ce privește desemnarea administratorului judiciar s-a învederat
faptul că „va avea prevalență cererea creditorului” iar în cazul în care „creditorii solicită a fi desemnați administratori
judiciari/lichidatori judiciar diferiți, judecătorul sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuși de aceștia”.
Totodată, s-a solicitat judecătorului sindic a avea în vedere faptul că Redolaj SRL este principalul furnizor de cărbune
din partea de nord vest a ţării. În această ordine de idei, cu titlu exemplificativ, s-a învederat că aceasta a livrat către
Electrocentrale Oradea SA o cantitate de 785.000 tone de cărbune în valoare de 87.900.000 lei și către Complexul
Energetic Hunedoara SA 120.000 tone în valoare de 31.000.000 lei.
Deopotrivă, Redolaj SRL este și unul dintre principali furnizorii de cărbune utilizat de debitoarea Colterm SA, aceasta
din urmă procurând prin societățile AMV Style SRL și Movistar SRL o cantitate de 140.000 tone de cărbune în valoare
de 16.200.000 lei pe care acestea, la rândul lor, au achiziționat-o de la societatea Colterm SA.
Așadar, s-a solicitat judecătorului sindic a observa că debitoarea a utilizat o cantitate foarte mare de materie primă
furnizată, în mod indirect, de către Redolaj SRL, iar ca urmare, continuarea relațiilor comerciale prezintă maximă
importanță.
În acest context, în situația în care nu ar fi desemnat practicianul în insolvență agreat de către Redolaj SRL, s-ar putea
întâmpina diverse dificultăți în păstrarea relațiilor contractuale cu Colterm SA, astfel că acesta din urma nu ar mai putea
obține materia primă necesară pentru asigurarea încălzirii cetățenilor Timișoarei, ceea ce ar determina falimentul
debitoarei. Chiar dacă procedura insolvență suspendă orice măsură de executare silită pornită împotriva debitoarei, lista
materiei prime, în speţă cărbunele, ar duce la imposibilitatea debitoarei de a mai desfășura activitate respectiv de a mai
produce și furniza căldură.
De asemenea, s-a precizat că această măsură a creditoarei este justificată și de experiența anterioară în care s-a aflat cu
CET Oradea, unde era principalul furnizor de cărbune însă practicianul în insolvență prin demersurile neagreate de către
Redolaj SRL, i-a cauzat un prejudiciu de peste 40.000.0000 lei.
În considerarea naturii creanței deținute, raportat la specificul și obiectul de activitate al debitoarei, Redolaj SRL
apreciază faptul că are o poziție nu numai indispensabilă ci și strategică, fiind cea care furnizează cărbunele energetic
necesar desfășurării activității debitoarei.
Creditoarea a menționat sintagma „strategic”, întrucât poate livra întreaga cantitate de cărbune necesară funcționării în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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condiții de performantă a societății debitoare. Cantitatea livrată de până acum a fost una ponderată tocmai de
posibilitățile financiare nu tocmai lichide a societății debitoarei cu luarea în considerare și în observare a
creditorilor/creanţelor din acest dosar.
Aspectul de mai sus, apreciază creditoarea, trebuie analizat și în contextul momentului, în sensul că conform
comunicatelor de presă anexate prezentei, E.On SA a anunțat că va sista furnizarea de gaze naturale către Compania de
Termoficare Colterm SA, ori, în acest context, dacă societatea Redolaj SRL nu ar livra cărbune afirmațiile de presă ale
Primăriei Timișoara, care a anunțat că depune eforturi uriașe pentru continuarea livrării de agent termic pentru cele
50.000 de gospodării, ar rămâne imposibil de complinit.
În acest context, apare impetuos necesar ca societatea Redolaj SRL să aibă desemnat un administrator judiciar
profesionist, onest și capabil a gestiona într-un mod corect și imparțial această procedură odată deschisă. Redolaj SRL,
așa cum a mai susținut, poate contribui nu numai substanțial, dar esențial în susținerea previzionatului plan de
reorganizare, întrucât este de notorietate că calitatea cărbunelui oferit de noi și cantitatea practic nelimitată pe care o
poate livra, precum și prețul absolut competitiv, sunt elementele cheie pentru premisa reorganizării societății debitoare
prin creșterea performanței și randamentului acesteia.
Or, a subliniat creditoarea, toate aceste elemente însă, nu sunt sustenabile dacă nu există încredere și garanții că livrările
descrise mai sus, respectiv creanțele curente ce se vor naște din aceste livrări vor fi plătite conform contractelor dintre
părți (în tot și la timp). Apare, astfel, legitim ca în aceste condiții judecătorul sindic să numească administratorul
judiciar pe cel propus de Redolaj SRL.
Raportat la cele precizate anterior, creditoarea a solicitat judecătorului sindic a avea în vedere faptul că singurul
administrator judiciar cu ar fi dispusă să colaboreze este Global Money Recovery SPRL.
Astfel, s-a arătat că societatea Redolaj SRL are o foarte bună colaborare cu practicianul în insolvență Global Money
Recovery SPRL, acesta din urmă contribuind foarte mult la reorganizarea creditoarei.
Nu în ultimul rând, s-a menţionat faptul că Global Money Recovery SPRL deține resursele materiale și umane,
respectiv experiența necesară pentru preluarea dosarului de insolventă al debitoarei Colterm SA, societatea deținând o
vasta experienţă în domeniu.
În acest sens, s-a solicitat judecătorului sindic desemnarea practicianului în insolvenţă Global Money Recovery SPRL,
cu sediul în Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor, în calitate de administrator judiciar al debitoarei Colterm SA.
În ceea ce priveşte motivele deschiderii procedurii de insolvenţă faţă de debitoare, s-au învederat următoarele:
În fapt, la data de 23.04.2021 între Redolaj SRL în calitate de cesionar și AMV Style SRL în calitate de cedent s-a
încheiat Contractul de Cesiune de Creanțe numărul 267/23.04.2021.
Ca urmare a cesiunii de creanță, societatea AMV Style SRL a comunicat societății Compania Locală de Termoficare
Locală Colterm S.A că, creanţa a fost cesionată societăţii Redolaj SRL.
În baza contractului de cesiune de creanțe, înregistrat la Colterm SA sub numărul 9239/ 28.04.2021, în conformitate cu
prevederile art. 1568 coroborat cu art. 1578 Cod Civil, societatea Redolaj SRL s-a subrogat în toate drepturile și
obligațiile societății AMV Style SRL, astfel că are de recuperat de la Compania Locală de Termoficare Colterm SA
suma de 1.970.672,11 lei.
Totodată în baza adresei 339/ex/2021 din data de 16.09.2021 și în conformitate cu prevederile art. 1568 coroborat cu
art. 1578 Cod Civil, societatea Redolaj SRL s-a subrogat în calitate de creditor al AMV Style SRL și a măsurilor
asiguratorii deținute de acesta, în dosarul execuțional nr. 339/e/2021 al BEJ Jurchescu Cristian Mihai pornită împotriva
debitoarei Colterm SA
Compania Locală de Termoficare Locală Colterm SA a luat act de contract de cesiune de creanțe și a achitat creditoarei
Redolaj SRL o parte din creanță rămânând neachitată suma de 1.214.974,43 lei, pentru care la data de 27.09.2021
aceasta din urmă a transmis creditoarei propunerea de eșalonare numărul 20361/27.09.2021.
Prin urmare, creditoarea a apreciat că se află sub incidența unei recunoașteri a debitoarei cu privire la existența datoriei
față de ea, realizată tocmai prin această propunere de eșalonare precum și prin plata parțială efectuată.
În acest sens, Redolaj SRL deține o creanță certă, lichidă și exigibilă împotriva debitoarei Compania Locală de
Termoficare Locală Colterm SA în cuantum de 1.215.174,43 lei.
Caracterul cert, lichid și exigibil a creanței în sensul art. 662 din Noul Cod de procedură civilă nu poate fi pus sub
semnul întrebării date fiind documentele depuse în probațiune precum și propunerea de eșalonare a creanței numărul
20361/27.09.2021 venită din partea Companiei Locale de Termoficare Colterm SA.
Toate aspectele redactate mai sus susțin cum nu se poate mai bine starea de insolvență a debitoarei Compania Locală de
Termoficare Locală Colterm SA, societatea aflându-se în imposibilitate de a achita datoriile certe, lichide și exigibile.
Având în vedere cele mai sus menţionate, creditoarea Redolaj SRL a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile privind
deschiderea procedurii insolvenţei în ceea ce priveşte debitoarea Compania Locală de Termoficare Locală Colterm SA.
Astfel, societatea Redolaj SRL deține împotriva debitoarei o creanţă scadentă de mai bine de 60 zile și care depăşeşte
valoarea prag prevăzută de lege. (art 5 din Legea 85/2014).
În aceste condiții, s-a solicitat judecătorului sindic admiterea cererii de deschidere a procedurii astfel cum a fost
formulat și desemnarea în calitate de administrator judiciar pe practicianul în insolvență Global Money Recovery SPRL.
Conform art. 223 Noul Cod de procedură civilă, s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.
În drept, Cod procedură Civilă, Legea nr. 85/2014.
În probațiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.
Anexat cererii s-au depus următoarele înscrisuri:
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-Contractul de cesiune de creanță 267/23.04.2021;
-Notificare comunicată de către AMV Style societății Colterm SA nr. 36/27.04.2021;
-Adresa Colterm SA nr. 20361 din data de 27.09.2021 privind propunerea de eșalonare;
-Notificarea transmisă către BEJ Jurchescu Cristian Mihai din data de 16.09.2021;
-Rapoarte de încercări prin care s-a determinat valoarea energetică a cărbunelui livrat debitoarei Colterm SA;
-Extrase de presă ale E.On SA și ale Primăriei Timișoara.
-taxă de timbru în cuantum de 200 lei.
La data de 21.10.2021, creditoarea Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X SRL, cu sediul în București,
Splaiul Independenței, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 1, ap. 33, sector 5, J40/243/2019, CUI RO 18575630, cu sediul procedural
ales în Târgu – Jiu, str. Aleea Macului, nr. 1, jud. Gorj a formulat în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 lit. d, art.
65, art. 70 și următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, cerere de
deschidere a procedurii insolvenței față de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în
Timișosra, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO 16063013, solicitând instanței ca prin
hotărârea ce o va pronunța a dispune:
1. în temeiul disp. art. 70 alin 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă
deschiderea procedurii generale a insolvenței cu privire la Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
2. în temeiul disp. art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvenţă, desemnarea în calitate de administrator judiciar al societății Compania Locală de Termoficare Colterm SA, a
societăţii profesionale Siomax SPRL, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, jud. Gorj, RFO II-0024,-conform ofertă
ataşată.
1. Aspecte procedurale
Potrivit textelor legale incidente, orice creditor care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 85 din 2014, se poate
adresa Tribunalului cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei.
În ceea ce priveşte desemnarea practicianului în insolvență, s-a învederat faptul că în măsura în care există mai multe
cereri divergente în acest sens, devin aplicabile dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d din Legea 85 din 2014, potrivit cărora „În
cazul în care atât debitorul cât și creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar/lichidator judiciar va
avea prevalentă cererea creditorului.”
Pentru aceste considerente, s-a solicitat instanței, ca în urma deschiderii procedurii insolvenței a desemna în calitate de
administrator judiciar societatea profesională Siomax SPRL (conform ofertă).
2. Temeinicia prezentei cereri
Debitoarea nu a achitat la termenele stabilite sumele datorate conform contractului intervenit între părţi şi perfectat sub
nr. 01/137/04.05.2021, astfel încât, la data formulării prezentei, suma neachitată este în cuantum de 457.309,86 lei
reprezentând preţ neachitat prestaţii efectuate, recepționate şi neachitate, la care se adaugă accesorii (penalităţi de
întârziere).
Situaţia sumelor datorate de debitoare sunt detaliate în documentele justificative ataşate prezentei cereri.
În consecinţă, creditoarea a arătat că înțelege a se înscrie în tabelul creditorilor cu o creanţă în cuantum de 457.309,86
lei reprezentând preţ neachitat, precum și cu penalităţi de întârziere.
2.1. Creanţa are un caracter cert
Conform art. 662 alin. 2 din NCPC se prevede: „creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul
executoriu”. Conform legii insolvenţei, prin creanţă certă se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi
actul de creanţă sau și din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.
În speţă caracterul cert al creanţei în discuţie rezultă din:
1. factura nr. 23054/01.09.2021 şi factura nr. 23092/30.09.2021;
2. contract nr. 01/137/04.05.2021;
În concluzie caracterul cert al creanţei, astfel cum acesta este definit de dispoziţiile art. 662 alin. 2 din NCPC, reiese din
chiar cuprinsul Contractului/documentelor justificative depuse în susţinerea cererii.
2.2. Creanţa este lichidă
Câtimea creanţei reprezentând preţ neachitat în cuantum de 457.309.86 lei rezultă din documentele justificate depuse în
susţinerea prezentei cereri, ceea ce face din creanţa creditoarei Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X
SRL, o creanţă cu un caracter lichid, conform art. 662 alin. 3 din Noul Cod Procedură Civilă.
2.3. Creanţa este exigibilă întrucât scadenţa acesteia s-a împlinit.
Pentru fiecare dintre sumele datorate de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, scadenţa obligaţiei
de plată s-a împlinit, pe cale de consecinţă acestea au devenit exigibile.
Faţă de toate aspectele arătate mai sus rezultă cu certitudine că, Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X
SRL este creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, astfel cum acesta este definit de Legea
85/2014 privind procedura insolvenţei, având în vedere că deţine împotriva debitoarei o creanţă certă lichidă și
exigibilă, scadentă de mai bine de 60 de zile şi care depăşeşte valoarea prag prevăzută de Lege.
Potrivit art. 5 pct. 20, 21 și 72 din Legea nr. 85/2014 este îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenței acel
creditor care deţine asupra patrimoniului debitorului o creanţă certă şi lichidă, și care să fie exigibilă (scadentă) de mai
mult de 60 de zile, creanţă care trebuie să aibă o valoare minimă, în general de 50.000 lei.
În considerarea celor expuse, s-a solicitat instanței a constata că debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm
SA, se află în stare de insolvenţă și în consecință a dispune declanșarea procedurii împotriva acesteia.
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3. Desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvență Siomax SPRL
Conform art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea 85/2014 se prevede că: „Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în
cadrai prezentului capitol, sunt:
d) desemnarea motivată, după verificarea eventualelor incompatibilități, prin sentinţa dc deschidere a procedurii, după
caz. a administratorului judiciar provizoriu 'lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul care a depus cererea
de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparține acestuia. în lipsa unei astfel de propuneri făcute
de către debitor sau de către oricare dintre creditori, desemnarea se va face dintre practicienii în insolvență înscrişi în
Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvență din România, care şi-au depus ofertă la dosar. Dacă nu s-a
depus nicio ofertă, va desemna aleatoriu pe oricare dintre practicienii în insolvenţă înscrişi în Tabloid Uniunii Naţionale
a Practicienilor în Insolvență din România. În cazul în care atât debitorul, cât și creditorul au solicitat desemnarea câte
unui administrator judiciar lichidator judiciar va avea prevalenta cererea creditorului. Dacă creditorii solicită a fi
desemnaţi administratori judiciari/lichidatori judiciari diferiţi, judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei
propuși de aceştia. Desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în condiţiile
legii.
Din analiza dispoziţiilor legale mai sus menţionate rezultă că în ipoteza în care s-au formulat cereri de deschidere a
procedurii insolvenței, inclusiv cereri de desemnare a administratorului judiciar provizoriu, atât de către creditori, cât și
de către debitoare, prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenței fie ea generală sau simplificată, judecătorul
sindic va numi administratorul/lichidatorul judiciar propus de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii.
În concluzie, s-a solicitat numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei Compania Locală de
Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișosra, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO
16063013 a practicianului în insolvenţă Siomax SPRL, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, jud. Gorj, RFO II-0024.
Faţă de cele menţionate mai sus s-a solicitat judecătorului sindic:
1. deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva societăţii Compania Locală de Termoficare Colterm SA, şi pe
cale de consecinţă înscrierea creditoarei Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X SRL, în tabelul
creditorilor, cu o creanţă totală de 457.309,86 lei, reprezentând debit (preţ neachitat) la care se adaugă penalităţi de
întârziere,
2. desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvență Siomax SPRL, în
conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, conform ofertei depuse la dosarul cauzei.
În drept, au fost invocate prevederile art. 45 alin. 1 lit. d, art. 65, art. 70 și următoarele din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, precum și celelalte dispoziţii legale menţionate prin prezenta.
În probațiune s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri precum și orice alte probe ar reieşi din dezbateri.
Anexat s-a depus: taxa de timbru în cuantum de 200 lei; înscrisuri doveditoare ale pretenţiilor.
La data de 22.10.2021, creditoarea OTP Bank România SA, cu sediul în București, nr. 66 – 68, sector 1,
J40/10296/1995, CUI RO 7926069 a formulat în temeiul disp. art. 70 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvenţă, cerere de deschidere a procedurii insolvenței împotriva debitoarei Compania
Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișosra, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș,
J35/185/2004, CUI RO 16063013 prin intermediul căreia a solicitat instanței:
1. a admite cererea de deschidere a procedurii insolvenței faţă de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm
SA, apreciind că aceasta se află în vădită stare de insolvenţă, având în vedere că la data de 21.10.2021 are o datorie faţă
de creditoare, în suma totală de 2.990.064,51 lei, astfel cum rezulta din situaţia financiară şi situaţia conturilor
debitoarei, anexate, reprezentând creanţă certă, lichidă, exigibilă şi garantată izvorând din Contractul de credit nr.
C10002019023917/20.11.2019.
2. desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Prime Insolv Practice S.P.R.L., cu
sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 52, parter, ap. l2, sector 1, RFO II 0488, CIF RO 27362568, în temeiul art. 45
alin. 1 lit. d) raportat la prevederile art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014;
3. calificarea prezentei cereri de deschidere a procedurii insolvenței ca fiind o declaraţie de creanţă, cu posibilitatea de
actualizare cu accesorii calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei și înscrierea creanţei Băncii în tabelul
creditorilor, cu rangul prevăzut de art. 159 alin. l pct. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvenţă, în temeiul disp. art. 66 alin. 8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență.
În fapt, s-a arătat că OTP Bank România SA, a acordat debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA, în
temeiul Contractului de credit nr. C10002019023917/20.11.2019 şi actelor adiţionale ulterioare, un credit cash pe
termen mediu în sumă maximă de 35.080.000 lei (art. 1-2 Suma Maximă Creditului din Contractul de credit), integral
restant la data prezentei, prin ajungerea la maturitate.
Pentru garantarea îndeplinirii tuturor obligaţiilor sale izvorând din Contractul de credit nr.
C10002019023917/20.11.2019, Compania locala de Termoficare Colterm SA, a constituit următoarele garanţii:
-Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de debitoare la OTP Bank Romania SA, conform Contract de ipotecă
mobiliară asupra conturilor bancare nr. C1000201902391738553/20.11.2019 cu toate actele adiţionale și anexele
ulterioare la acesta, înscrisă în Registrul National de Publicitate Mobiliara, astfel cum rezultă din avizul de înscriere
având ID 2019-11201819252735-ANJ;
-Cesiunea creanţelor pe care debitoarea le are de încasat din factura fiscala nr. 282/07.10.2019, emisa de debitoare
pentru Municipiul Timișoara, în baza Contractului de cesiune a creanţelor nr. C1000201902391738555/20.11.2019,
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autentificat sub nr. 1527/20.11.2019 la BIN Dzaka Massimo, com. Sânandrei, jud Timiș, înscrisă în Registrul National
de Publicitate Mobiliara, astfel cum rezulta din avizul de înscriere având ID 201911201821262963-XBC;
-Ipoteca mobiliară asupra universalităţii de creanţe prezente şi viitoare pe care debitoarea le are/le va avea de încasat, în
temeiul Contractului de ipotecă mobiliară asupra universalităţii de creanţe prezente şi viitoare nr.
C10000201902391738554/20.11.2019, înscrisă în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, astfel cum rezultă din
avizul de înscriere având ID 2019-11201820202460-JPQ.
Finanţarea acordată debitoarei a devenit exigibilă prin ajungerea la maturitate în conformitate cu prevederile
contractuale.
Prin urmare, Împrumutatul Compania locala de Termoficare Colterm SA, figurează în baza de date a creditoarei OTP
Bank România SA cu o creanţă certă, lichidă, exigibilă şi garantată în cuantum total de 2.990.064,51 lei, astfel cum
rezultă din situaţia financiara şi situaţia conturilor anexate.
Având în vedere cele expuse mai sus, s-a solicitat instanței de judecată să constate faptul că, Împrumutatul Compania
Locala de Termoficare Colterm SA, este în vădită stare de insolvenţă, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 pct.
20, pct. 29, pct. 72, art. 70 și urm. din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Neplata la scadenţă a creanţei este efectul incapacităţii debitoarei de a plăti datoria cu fondurile băneşti disponibile,
cerinţa de încetare a plăţilor de către debitoare fiind îndeplinită deoarece durează de cel puţin 60 de zile.
În ceea ce privește eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitoarei, în temeiul disp. art. 70 alin. 1 lit. d)
creditoarea OTP Bank România SA a menţionat faptul că în situaţia în care debitoarea sau administratorul judiciar vor
propune un Plan de reorganizare viabil pe care îl vor supune votului Adunării Creditorilor, va analiza acel plan şi va
transmite votul corespunzător.
În considerarea celor prezentate mai sus, s-a solicitat judecătorului sindic a admite prezenta cerere de deschidere a
procedurii insolvenței și în consecinţă a dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei
Compania locala de Termoficare Colterm SA iar în temeiul disp. art. 45 lit. d) raportat la prevederile art. 57 alin. 1 din
Legea nr. 85/2014 a numi în calitate de administrator judiciar practicianul în insolvenţă Prime Insolv Practice S.P.R.L.,
cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 52, parter, ap. 1-2, sector 1, RFO II 0488, CIF RO 27362568.
În situaţia în care se va admite prezenta cerere și se va deschide procedura insolvenței faţă de debitoarea Compania
Locală de Termoficare Colterm SA, în temeiul disp. art. 66 alin. 8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei și de insolvenţă, creditoarea a solicitat instanţei a considera prezenta cerere de deschidere a procedurii
insolvenței ca fiind o declaraţie de creanţă, cu posibilitatea de actualizare cu accesorii calculate până la data deschiderii
procedurii şi înscrierea creanţei în tabelul creditorilor cu rangul prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă.
În drept, au fost invocate dispoziţiile legale invocate în cuprinsul cererii de deschidere.
În temeiul disp. art. 223 alin. 3, art. 411 alin. 1 pct. 2 și art. 583 din Noul Cod de Procedura Civila s-a solicitat
soluţionarea cauzei şi în lipsă.
În temeiul disp. art. 14 alin. 1 din OUG nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea a fost timbrată cu
suma de 200 lei, astfel cum rezultă din ordinul de plată, ataşat prezentei, în original.
În dovedirea pretențiilor sale, creditaorea a arătat că înţelege a se folosi de proba cu înscrisuri, ataşate prezentei cereri,
în copie conforma cu originalul, respectiv:
• Situaţia financiară la data de 21.10.2021 + Situaţia conturilor debitoarei la 21.10.2021;
• Certificatul de înregistrare seria B nr. 1096658, Extras ONRC 2036647/21.10.2021;
• Contractul de credit nr. C10002019023917/20.11.2019 şi actele adiţionale ulterioare (1);
-Contract de cesiune a creanţelor nr. (21000201902391738555/20.11.2019 autentificat sub nr. 1527/20.11.2019 la BIN
Dzaka Massimo, com. Sânandrei, jud Timiș şi aviz RNPM 201911201821262963-XBC;
-Convenţia de eşalonare la plată şi factura fiscala nr. 282/07.10.2019;
-Notificarea privind cesiunea;
-Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare;
-C1000201902391738553/20.11.2019 și aviz RNPM nr. 2019-11201819252735-ANJ;
-Contract
de
ipotecă
mobiliară
asupra
universalităţii
de
creanţe
prezente
şi
viitoare
nr.
C10000201902391738554/20.11.2019 și aviz RNPM 2019-11201820202460-JPQ.
La data de 22.10.2021, creditoarea Romtim Instal SRL, cu sediul în com. Giroc, sat. Chișoda, str. Calea Șagului, nr.
201, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO 13894280, a formulat cerere de deschidere a procedurii generale de insolvență
față de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici,
nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO16063013, pentru următoarele motive:
În fapt, la data de 18.12.2019 între Romtim Instal SRL, în calitate de prestator și Compania Locală de Termoficare
Colterm SA, în calitate de achizitor, a fost încheiat Contractul sectorial de servicii nr. 02/419, obiectul contractului fiind
„Lucrări de intervenţie pentru evacuarea surplusului de apă din depozitul de zgură și cenușă Utvin-Etapa 1 (Tranșa 2 și
3)”.
Conform contractului anterior indicat, Romtim Instal SRL, în calitate de prestator, şi-a luat angajamentul efectuării
lucrărilor de intervenție descrise anterior în favoarea achizitorului, Colterm SA.
Pentru serviciile astfel contractate, achizitorul Colterm SA, urma să achite Romtim Instal SRL suma totală de
1.220.142,39 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în cuantum de 231.827,06 lei.
Mai mult decât atât, în concordanță cu clauzele contractuale specifice, Romtim Instal SRL a constituit o garanție de
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bună execuție a contractului în valoarea de 10% din valoarea acestuia, exclusiv TVA, respectiv 120.963.71 lei ca și
garanție a executării obligațiilor asumate prin contract.
Beneficiarul, Colterm SA, și-a luat angajamentul de a achita contravaloarea facturilor emise, cu ordin de plată, în
termen de 60 de zile de la data înregistrării facturii emise la registratura achizitorului, în caz contrar fiindu-i aplicabilă o
penalitate de întârziere de 0,01% din valoarea facturii neonorate la plată.
Ulterior încheierii contractului anterior indicat, creditoarea Romtim Instal SRL şi-a îndeplinit obligațiilor contractuale,
așa cum au fost acestea detaliate în cuprinsul Contractului sectorial de servicii nr. 02/419 din 18.12.2019.
În perioada imediat următoare semnării contractului, relațiile comerciale dintre prestator și beneficiar s-au derulat
conform prevederilor contractuale.
Începând cu luna mai a anului 2020, beneficiarul Colterm SA, nu a achitat factura fiscală emisă, astfel încât, la acest
moment, cuantumul sumei neachitate de beneficiar este de 413.540,00 lei (incluzând TVA-ul aferent facturilor emise,
precum și penalitățile de întârziere), conform calcului de mai jos:

Penalitățile de întârziere au fost calculate, conform celor de mai sus, pentru întreaga sumă, până la data primei plăți
parțiale, ulterior suma a fost diminuată cu contravaloarea plății parțiale, până la data următoarei plăți parțiale și așa mai
departe. Pentru restul de plată, în cuantum de 275.000,00 lei penalitățile de întârziere au fost calculate până la data
formulării prezentei cereri. În situația în care prezenta cerere va fi admisă, creditoarea Romtim Instal SRL îşi rezervă
dreptul de a calcula penalitățile pentru suma de 275.000,00 lei, până la data deschiderii procedurii generale de
insolvență față de debitoare.
Totodată, s-a învederat faptul că Romtim Instal SRL a formulat o cerere de chemare în judecată față de Colterm SA,
având ca obiect debitul restant, rezultat din neachitarea facturii seria RTI nr. 537 din data de 22.05.2020, prin
intermediul căreia a solicitat obligarea pârâtului la plata debitului. Cererea a făcut obiectul dosarului înregistrat pe rolul
Tribunalului Timis sub nr. 1692/30/2021.
Prin intermediul sentinţei nr. 543/PI din data de 28.09.2021 Tribunalul Timiș a dispus următoarele:
„Admite în parte cererea având ca obiect pretenţii formulată de reclamantul Romtim Instal SRL (...) în contradictoriu cu
Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timișoara (...). Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de
275.000 lei, reprezentând diferență valoare factură seria RTI nr. 537 din 22.05.2020. (....) Obligă pârâtul să plătească
reclamantului penalităţi în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma de 640.000 lei, începând
de la scadență până la data plății efective a acestei sume. (....)”.
Astfel, s-a făcut precizarea că la data promovării acțiunii ce a făcut obiectul dosarului înregistrat pe rolul Tribunalului
Timiș sub nr. 1692/30/2021 Colterm SA avea de plată către Romtim Instal SRL suma de 640.000,00 lei, însă pe
parcursul desfășurării procesului respectiv a efectuat plăți către aceasta, conform tabelului de mai sus, rezultând un rest
de plată, la data soluționării respectivului dosar de 275.000,00 lei, debit neachitat şi la data formulării prezentei cereri.
Or, a subliniat creditoarea, după cum se poate observa, Romtim Instal SRL deține față de societatea debitoare Compania
Locală de Termoficare Colterm SA o creanță certă, lichidă și exigibilă, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 65 și
art. 70 apartenente Legii Insolvenței nr. 85/2014.
Totodată, cu privire la suma de 120.963.71 lei, reprezentând garanția de bună execuție a obligațiilor asumate de Romtim
Instal SRL prin contract, consemnată pe seama debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA, s-a solicitat
instnaţei dispunerea eliberării acestei sume, urmare a faptului că Romtim Instal SRL şi-a îndeplinit întocmai obligațiile,
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debitoarea fiind, în fapt, cea care nu a respectat obligațiile contractuale asumate la momentul perfectării contractului
sectorial de servicii nr. 02/419 din 18.12.2019.
În consecință, pentru motivele expuse supra, s-a solicitata judecătorului sindic admiterea prezentei cereri, având drept
consecință deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA.
De asemenea, în măsura în care instanța va admite cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea
Compania Locală de Termoficare Colterm SA, creditoarea Romtim Instal SRL a solicitat desemnarea în calitate de
administrator judiciar al acesteia a consorțiului format din practicienii în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL,
cu sediul în Timișoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiș, CIF RO 21284487, RFO II – 0235 (lider de consorţiu),
Maestro SPRL, cu sediul în Constanța, str. Dr. Aristide Caratzalli, nr. 24, jud. Constanța, CIF RO 20553269, RFO II –
0270 şi Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiș, CIF RO 21390976,
avându-l lider de consorțiu pe practicianul în insolvență Alfa & Ouantum Consulting S.P.R.L.
În drept au fost invocate dispozițiile art. art. 65 și art. 70 din Legea Insolvenței nr. 85/2014.
Conform disp. art. 411 C.proc.civ, s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.
Anexat cererii de deschidere s-au depus documentele care dovedesc cele susținute, respectiv:
-Contractul sectorial de servicii nr. 02/419 din 18.12.2019 încheiat între Romtim Instal SRL, în calitate de executant și
Colterm SA, în calitate de achizitor-în copie certificată pentru conformitate;
-Factura fiscală seria RTI nr. 537 din 22.05.2020 emisă de Romtim Instal SRL, conform prevederilor contractuale-în
copie certificată pentru conformitate;
-Fișă furnizor emisă pe clientul Colterm SA la data de 16.09.2020-în copie certificată pentru conformitate;
-Sentința nr. 543/PI din 28.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar 1692/30/2021;
-dovada eligibilității practicienilor în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL, Maestro SPRL și Insolvein SPRL.
-taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei.
La data de 22.10.2021, creditoarea TMG Guard SRL Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, str. Lalelelor, nr. 3B, jud. Gorj,
J18/76/2016, CUI RO 35469698 a formulat cerere de deschidere a procedurii generale de insolvență față de debitoarea
Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș,
J35/185/2004, CUI RO16063013, pentru următoarele motive:
În fapt, la data de 07.01.2021 între TMG Guard SRL Târgu Jiu în calitate de prestator și Compania Locală de
Termoficare Colterm SA, în calitate de achizitor, a fost încheiat Contractul sectorial de servicii nr. 01/02 din data de
07.01.2021, obiectul contractului fiind „Serviciul de pază și ordine la obiectivele din cadrul SC Compania Locală de
Termoficare Colterm SA Timișoara” cu 10 posturi de Pază detaliate în punctul 4 al contractului antemenționat.
Conform contractului anterior indicat, TMG Guard SRL Târgu Jiu, în calitate de prestator, şi-a luat angajamentul
efectuării serviciilor de pază și protecție a obiectivelor beneficiarului, Colterm SA, stabilite în planul de pază și caietul
de sarcini. Pentru serviciile astfel contractate, beneficiarul, Colterm SA, urma să achite prestatorului TMG Guard SRL
Târgu Jiu suma totală de 1.308.744,00 lei (fără TVA), reprezentând contravaloarea a 87.600 ore de pază (14,94
lei/oră/agent de securitate, fără TVA)
Mai mult decât atât, în concordanță cu clauzele contractuale art. 7.l, TMG Guard SRL Târgu Jiu a constituit o garanție
de bună execuție a contractului în valoarea de 10% din valoarea acestuia (ară TVA), respectiv 130.874.40 lei, ca și
garanție a executării obligațiilor asumate prin contract.
Suplimentar acestei garanții de bună execuție, TMG Guard SRL Târgu Jiu a încheiat în favoarea beneficiarului Colterm
SA și o poliță de asigurare de răspundere civilă care acoperă un prejudiciu de 750.000.00 lei.
Beneficiarul, Colterm SA, și-a luat angajamentul de a achita contravaloarea facturilor emise lunar, cu ordin de plată, în
termen de 60 de zile de la data înregistrării facturii emise și primite (art. 10.12 din contract), în caz contrar fiindu-i
aplicabilă o penalitate de întârziere de 0,01%/zi din valoarea facturii neonorate la plată (art. 11.2 din contract).
Ulterior încheierii contractului anterior indicat, TMG Guard SRL Târgu Jiu şi-a îndeplinit obligațiilor contractuale,
asigurând paza și protecția obiectivelor Colterm SA, așa cum au fost acestea detaliate în cuprinsul Contractului sectorial
de servicii nr. 01/02 din 07.01.2021.
La data de 26.01.2021 între TMG Guard SRL Târgu Jiu și beneficiarul Colterm SA a fost încheiat Actul Adițional nr. 1
(înregistrat la Colterm SA sub nr. 1677/26.01.2021), conform cărui părțile au convenit de comun acord:
„Art. l. Începând cu luna ianuarie 2021 se reorganizează posturile de pază după cum urmează:
-se înființează postul de pază la CET Sud tunel de dezgheţ, (postul nr. 7 CET SUD) cu program permanent de 24 ore
din 24;
-se va asigura paza Bazei Sportive noaptea de la orele 19-07 (postul nr. 5 CET SUD) astfel se va reduce programul de
pază la 12 ore;
-se va asigura paza CHE Bega noaptea, de la orele 19-07 (postul CHE Bega Nodul hidrotehnic) astfel se va reduce
programul de pază la 12 ore.
Celelalte clauze prevăzute în contract, care nu contravin prezentului Act Adiţional, rămân neschimbate”.
Ulterior, la data de 29.01.2021 între TMG Guard SRL Târgu Jiu și beneficiarul Colterm SA a fost încheiat Actul
Adițional nr. 2 (înregistrat la Colterm SA sub nr. 2077/29.01.2021), conform cărui părțile au convenit de comun acord:
„Art. 5.2 se reformulează: Tariful (prețul unitar) convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către
achizitor este de 15,22 lei/oră/agent de securitate, fără TVA și este calculat conform calcul majorare tarif.
Toate celelalte clauze din contractul sectorial de servicii nr. 01/02/07.01.2021 și ale Actului Adiţional nr. 1 care nu
contravin prezentului Act Adițional rămân în vigoare, valabile și opozabile ambelor părţi contractante”.
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Astfel, prin încheierea celor 2 acte adiționale, părțile au agreat, pe de-o parte, modificarea numărului de posturi de pază
și reducerea programului de pază pentru 2 posturi și, pe de altă parte, modificarea tarifului aplicabil, acesta fiind majorat
de la 14,94 lei/oră/agent de securitate, fără TVA, LA 15,22 lei/oră/agent de securitate, fără TVA.
Totodată, s-a menţionat faptul că în perioada imediat următoare semnării contractului de prestări servicii de pază,
relațiile comerciale dintre prestator și beneficiar s-au derulat conform prevederilor contractuale, TMG Guard SRL
Târgu Jiu asigurând paza și protecția iar beneficiarul, Colterm SA, achitând în termen facturile fiscale emise de
creditoare pentru serviciile prestate.
Începând cu luna mai a anului curent, deși TMG Guard SRL Târgu Jiu a continuat să presteze serviciile contractate,
conform clauzelor contractuale, beneficiarul Colterm SA, nu a achitat facturile fiscale emise, astfel încât, la acest
moment, cuantumul sumei neachitate de beneficiar este de 534.660 33 lei (incluzând TVA-ul aferent facturilor emise,
însă nu și penalitățile de întârziere), conform calcului de mai jos:

De asemenea, s-a învederat faptul că în vederea recuperării creanțelor anterior indicate, TMG Guard SRL Târgu Jiu a
încercat în repetate rânduri să soluţioneze amiabil acest diferend, în acest sens fiind emise adresele nr. 2237/13.09.2021,
nr. 2318/21.09.2021, nr. 2621/01.10.2021 și mr. 2026 din 06.10.2021-anexate prezentei cereri. Astfel, s-a arătat că
faptul că prin intermediul acestor adrese, prestatorul a adus la cunoștința conducerii beneficiarului Colterm SA faptul că
există facturi emise și neachitate, deși serviciile de pază au fost efectuate iar facturile emise au ajuns la scadență.
Totodată, prin comunicarea acestor adrese, prestatorul a arătat faptul că în măsura în care facturile restante nu vor fi
achitate, va proceda la retragerea personalului de pază de la obiectivele stabilite în cadrul contractului sectorial de
servicii nr. 01/02 din 07.01.2021.
Astfel, după cum se poate observa, TMG Guard SRL Târgu Jiu deține față de societatea debitoare Compania Locală de
Termoficare Colterm SA o creanță certă. lichidă și exigibilă, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 65 și art. 70
apartenente Legii Insolvenței nr. 85/2014. Mai mult decât atât, așa cum s-a indicat supra, TMG Guard SRL Târgu Jiu a
încercat în repetate rânduri soluționarea acestei situații în mod amiabil, fără însă a avea vreun răspuns din partea
conducerii beneficiarului Colterm SA.
Totodată, cu privire la suma de 130.874,40 lei, reprezentând garanția de bună execuție a obligațiilor asumate de TMG
Guard SRL Târgu Jiu prin contract, consemnată pe seama debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA, s-a
solicitat instanței dispunerea eliberării acestei sume, urmare a faptului că TMG Guard SRL Târgu Jiu şi-a îndeplinit
întocmai obligațiile, debitoarea fiind, în fapt, cea care nu a respectat obligațiile contractuale asumate la momentul
perfectării contractului sectorial de servicii nr. 01/02 din 07.01.2021.
În consecință, pentru motivele expuse supra, s-a solicitat instanţei admiterea prezentei cereri, având drept consecință
deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA.
De asemenea, în măsura în care instanța va admite cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea
Compania Locală de Termoficare Colterm SA, creditoarea TMG Guard SRL Târgu Jiu a solicitat desemnarea în calitate
de administrator judiciar al acesteia a consorţiului format din practicienii în insolvență Alfa & Quantum Consulting
SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiș, CIF RO 21284487, RFO II – 0235 (lider de
consorţiu), Maestro SPRL, cu sediul în Constanța, str. Dr. Aristide Caratzalli, nr. 24, jud. Constanța, CIF RO 20553269,
RFO II – 0270 şi Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiș, CIF RO
21390976, avându-l lider de consorțiu pe practicianul în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL.
În drept, au fost invocate dispozițiile art. art. 65 și art. 70 din Legea Insolvenței nr. 85/2014.
Conform disp. art. 411 C.proc.civ., s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.
Anexat cererii de deschidere s-au depus în copie certificată pentru conformitate, documentele care dovedesc cele
susținute, respectiv:
-Contractul sectorial de servicii nr. 01/02 din 07.01.2021 încheiat între TMG Guard SRL Târgu Jiu, în calitate de
prestator și Colterm SA, în calitate de beneficiar/achizitor în copie certificată pentru conformitate;
-Actul adițional nr. 1 din 26.01.2021:
-Actul adițional nr. 2 din 29.01.2021;
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-Facturile fiscale emise de creditoare, conform prevederilor contractuale;
-Solduri clienți la data de 31.08.2021 pentru Colterm SA la data de 31.08.2021;
-Adresele nr. 2237/13.09.2021, nr. 2318/21.09.2021, nr. 2621/01.10.2021 și nr. 2026 din 06.10.2021;
-Extras Recom al societăţii TMG Guard SRL Târgu Jiu, la zi;
-Modalitatea de calcul a penalităților de întârziere conform clauzelor contractuale;
-taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei.
La data de 22.10.2021, creditoarea ABN Machine Repairs SRL, cu sediul în Timișoara, Piața Karlsruhe, nr. 15, ap. 7,
jud. Timiș, J35/2854/2019, CUI RO 41380306, a formulat cerere de deschidere a procedurii generale de insolventă faţă
de Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud.
Timiș, J35/185/2004, CUI RO16063013, pentru următoarele motive:
În fapt, la data de 13.09.2021, ABN Machine Repairs SRL în calitate de cesionar, a încheiat Contractul de cesiune de
creanță FMI 3.09.2021, cu cedentul Bauerhof Agrobanat SRL, pentru creanța deținută de acesta în contra debitoarei
Colterm SA.
Conform clauzelor contractului de cesiune anterior indicat, ABN Machine Repairs SRL, a achiziționat creanța deținută
de creditorul cedent Bauerhof Agrobanat SRL în cuantum de 66.283 00 lei (creanța indicată nu cuprinde și cuantumul
penalităților de întârziere aferente contractului existent între cedent și debitoarea, Colterm SA), față de debitoarea
Colterm SA.
Creanța cesionată, în cuantum de 66.283 00 lei (creanța indicată nu cuprinde însă și cuantumul penalităților de întârziere
aferente contractului existent între cedent și debitoarea, Colterm SA), se compune din următoarelor facturi fiscale,
neachitate de debitoare până la data întocmirii prezentei cereri:

Cesiunea de creanță intervenită între ABN Machine Repairs SRL, cesionar, și Bauerhof Agrobanat SRL, cedent, a fost
notificată debitoarei Colterm SA, la data de 19.10.2021, conform dovezii anexate.
Facturile fiscale indicate supra, care compun creanța cesionată ABN Machine Repairs SRL, au fost emise de cedentul
Bauerhof Agrobanat SRL, în baza contractului de prestări servicii existent între părți, cedentul îndeplinidu-și în
integralitate obligațiile asumate prin contract.
Astfel, după cum se poate observa, în urma cesiunii de creanță încheiate la data de 13.09.2021, ABN Machine Repairs
SRL deține față de societatea debitoare Compania Locală de Termoficare Colterm SA o creanță certă. lichidă și
exigibilă, în cuantum de 66.283,00 lei (creanță care nu cuprinde și penalitățile de întârziere aferente), fiind îndeplinite
condițiile prevăzute de art. 65 și art. 70 apartenente Legii Insolvenței nr. 85/2014.
În consecință, pentru motivele expuse supra, s-a solicitat instanţei admiterea prezentei cereri, având drept consecință
deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA.
Totodată, în măsura în care instanța va admite cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea
Compania Locală de Termoficare Colterm SA, creditoarea ABN Machine Repairs SRL a solicitat desemnarea în
calitate de administrator judiciar al acesteia a consorţiului format din practicienii în insolvență Alfa & Quantum
Consulting SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiș, CIF RO 21284487, RFO II – 0235
(lider de consorţiu), Maestro SPRL, cu sediul în Constanța, str. Dr. Aristide Caratzalli, nr. 24, jud. Constanța, CIF RO
20553269, RFO II – 0270 şi Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiș, CIF
RO 21390976, avându-l lider de consorțiu pe practicianul în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL.
În drept au fost invocate dispozițiile art. art. 65 și art. 70 din Legea Insolvenței nr. 85/2014.
Conform disp. art. 411 C. proc. civ, s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.
Anexat cererii s-au depus documentele care dovedesc cele susținute, respectiv:
-Contractul cesiune de creanță FN/13.09.2021-în copie certificată pentru conformitate;
-Facturile fiscale emise de cedent, conform prevederilor contractuale de debitoarea Colterm SA-în copie certificată
pentru conformitate;
-Fișă client emisă pe clientul Colterm SA la data de 31 .08.2021-în copie certificată pentru conformitate;
-Extras de cont 4111-Colterm SA emis la data de 31.08.2021-în copie certificată pentru conformitate;
-Dovada comunicării cesiunii de creanță către Colterm SA;
-Extras Recom al societăţii ABN Machine Repairs SRL, la zi-în copie certificată pentru conformitate;
-Dovada eligibilității practicienilor în insolvenţă Alfa & Quantum Consulting SPRL, Maestro SPRL și Insolvein SPRL;
-taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei.
La data de 25.10.2021, creditoarea Purec International SRL, cu sediul în Timișoara, str. Mureș, nr. 3, sc. B, ap. 3, jud.
Timiș, J35/3087/2013, CUI RO 32587184 a formulat cerere de deschidere a procedurii generale de insolvență față de
debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4,
jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO16063013 pentru următoarele motive:
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În fapt, la data de 26.08.2020 între Purec International SRL, în calitate de prestator și Compania Locală de Termoficare
Colterm SA, în calitate de achizitor, a fost încheiat Contractul sectorial de servicii nr. 01/174 din data de 26.08.2020,
obiectul contractului fiind „Servicii de transfer deșeuri municipale de la Stația de Sortare Deșeuri Municipale Timișoara
la Deponeul Ghizela”.
Conform contractului anterior indicat, Purec International SRL, în calitate de prestator, şi-a luat angajamentul efectuării
serviciilor de transferare a deșeurilor produse de beneficiarul, Colterm SA, la Stația de Sortare Deșeuri Municipale
Timișoara la Deponeul Ghizela. Pentru serviciile astfel contractate, beneficiarul, Colterm SA, urma să achite
prestatorului suma totală de 4.453.650,00 lei (fără TVA). Durata contractului a fost stabilită de părți la 12 luni de la data
semnării acestuia de către fiecare parte.
Beneficiarul, Colterm SA, și-a luat angajamentul de a achita contravaloarea facturilor emise lunar, cu ordin de plată, în
termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii emise și primite (art. 9.2 din contract), în caz contrar fiindu-i
aplicabilă o penalitate de întârziere de 0,01 %/zi din valoarea facturii neonorate la plată (art. 10.2 din contract).
Ulterior încheierii contractului anterior indicat, prestatorul şi-a îndeplinit obligațiilor contractuale, asigurând transferul
deșeurilor beneficiarului Colterm SA, așa cum a fost acest serviciu detaliat în cuprinsul Contractului sectorial de servicii
nr. 01/174 din 26.08.2020.
La data de 20.09.2021 între Purec International SRL și beneficiarul Colterm SA a fost încheiat Actul Adițional nr. 1
(înregistrat la Colterm SA sub nr. 19918/20.09.2021), conform cărui părțile au convenit de comun acord:
„Articol unic: se prelungește durata contractului pe o durată de 30 de zile, până la data de 21.10.2021. Valoarea estimată
a actului adițional este de 380.000, 00 lei fără TVA. Toate celelalte clauze ale contractului sectorial de servicii nr.
01/174/26.08.2020 care nu contravin prezentului act adițional rămân în vigoare, valabile și opozabile ambelor părți
contractante”.
Astfel, prin încheierea acestui act adițional, părțile au agreat, pe de-o parte, modificarea duratei contractuale, în sensul
prelungirii acesteia cu 30 de zile și, pe de altă parte, modificarea prețului contractului, acesta fiind majorat cu suma de
380.000,00 lei, fără TVA.
Totodată, s-a menţionat faptul că în perioada imediat următoare semnării contractului de prestări servicii, relațiile
comerciale dintre prestator și beneficiar s-au derulat conform prevederilor contractuale, prestatorul asigurând
transferarea deșeurilor iar beneficiarul, Colterm SA, achitând în termen facturile fiscale emise de Purec International
SRL pentru serviciile prestate.
Începând cu luna septembrie a anului curent, deși prestatorul Purec International SRL a continuat să presteze serviciile
contractate, conform clauzelor contractuale, beneficiarul Colterm SA nu a achitat facturile fiscale emise, astfel încât, la
acest moment, cuantumul sumei neachitate de beneficiar este de 382.866 19 lei (incluzând TVA-ul aferent facturilor
emise, însă nu și penalitățile de întârziere), conform calcului de mai jos:

Astfel, după cum se poate observa, Purec International SRL deține față de societatea debitoare Compania Locală de
Termoficare Colterm SA o creanță certă. lichidă și exigibilă, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 65 și art. 70
apartenente Legii Insolvenței nr. 85/2014.
În consecință, pentru motivele expuse supra, s-a solicitat instanţei admiterea prezentei cereri, având drept consecință
deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA.
Totodată, în măsura în care instanța va admite cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea
Compania Locală de Termoficare Colterm SA, creditoarea Purec International SRL a solicitat desemnarea în calitate de
administrator judiciar al acesteia a consorţiului format din practicienii în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL,
cu sediul în Timișoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiș, CIF RO 21284487, RFO II – 0235 (lider de consorţiu),
Maestro SPRL, cu sediul în Constanța, str. Dr. Aristide Caratzalli, nr. 24, jud. Constanța, CIF RO 20553269, RFO II –
0270 şi Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiș, CIF RO 21390976,
avându-l lider de consorțiu pe practicianul în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL.
În drept au fost invocate dispozițiile art. art. 65 și art. 70 din Legea Insolvenței nr. 85/2014.
Conform disp. art. 411 C. proc. civ, s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.
Anexat cererii, în copie certificată pentru conformitate s-au depus documentele care dovedesc cele susținute, respectiv:
-Contractul sectorial de servicii nr. 01/174 din 26.08.2021 încheiat între Purec International SRL, în calitate de prestator
și Colterm SA, în calitate de beneficiar/achizitor ;
-Actul adițional nr. 1 din 20.09.2021 ;
-Facturile fiscale emise de Purec International SRL, conform prevederilor contractuale;
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-Solduri clienți la data de 31.09.2021 pentru Colterm SA ;
-Extras RECOM al societăţii Purec International SRL, la zi;
-Modalitatea de calcul a penalităților de întârziere conform clauzelor contractuale;
-Taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei.
La data de 26.10.2021, creditoarea Aquatim SA, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, jud. Timiș,
J35/4096/1992, CIF RO 3041480 a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenței împotriva debitoarei
Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișosra, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș,
J35/185/2004, CUI RO 16063013, solicitând judecătorului sindic ca prin hotărârea ce o va pronunța a dispune
deschiderea împotriva acesteia a procedurii generale, având în vedere debitul înregistrat de această societate faţă de
instituţie, și anume, suma de 12.435.018,37 lei (Anexa 3-centralizator).
În fapt, s-a învederat faptul că, Compania Locală de Termoficare Colterm SA, a beneficiat de serviciile de alimentare cu
apă potabilă și de canalizare, prestate de Aquatim SA
Totodată, s-a precizat faptul că Aquatim SA este succesoarea în drepturi a Regiei Autonome Apă şi Canal „Aquatim”
Timișoara, conform HCL nr.38/13.02.2007, în perioadele dintre 01.04.2019-31.10.2019 (suma de 501.508,90 lei,
potrivit Anexei 1 la prezenta), și 01.11.2019-22.10.2021 (suma de 11,422,703.49 lei, potrivit Anexei 2 la prezenta) fără
a achita, însă, contravaloarea acestora.
Aceste servicii, prestate de Aquatim SA, au avut ca temei:
-Protocolul de colaborare, încheiat între societatea creditoare și Colterm SA cu nr.41085 din data de 16.12.2014, privind
activitatea de facturare şi încasare a următoarele categorii de servicii: apă rece consumată în imobile în care aceasta a
fost asigurată prin staţiile termice ale Colterm SA apă rece din apă caldă menajeră furnizată de Colterm SA; apa rece
furnizată prin hidrofor; taxe de canalizare corespunzătoare serviciilor de furnizare a apei reci asigurată prin staţiile
termice precum și pentru apa rece din apa caldă menajeră:
-Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi anexele, nr. 2/18.10.2017.
Astfel, s-a învederat faptul că, Aquatim SA deţine creanţe, certe, lichide și exigibile, în cuantumul de 12.435.018,37 lei,
care nu au fost achitate de mai mult de 60 de zile de la scadenţă.
Mai mult, s-a arătat că între societatea creditoare și Colterm SA a fost încheiat contractul de ipotecă imobiliară
convenţională, în valoare de 17.138.835 lei, în vederea garantării plăţii obligaţiilor debitoarei.
Astfel, debitoarea se află în stare de insolvenţă prezumată, întrucât fondurile sale băneşti disponibile suni insuficiente
pentru plata datoriilor exigibile. în cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art. 5 pct. 29 clin Legea 85/2014,
întrucât deşi au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, debitoarea nu a plătit datoriile faţă de creditoare.
În temeiul art.45 alin. l lit. d) din Legea 85/2014, s-a solicitat desemnarea unui administrator judiciar în persoana
practicianului în insolvenţă
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 85/2014.
În probațiune s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, astfel cum au fost acestea anexate prezentei.
În conformitate cu prev. art. 411 alin. (l) pct. 2) C.proc.civ., s-a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.
În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., s-a solicitat obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate
de acest proces.
Anexat s-a depus dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei.
La data de 26.10.2201, creditoarea Movistar Vox Mobile SRL, cu sediul în sat. Vinga, nr. 1188, jud. Arad, J2/285/2015,
CUI RO 34219103 a formulat în temeiul legii nr. 85/2014, cerere de deschidere a procedurii insolvenței împotriva
debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișosra, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4,
jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO 16063013, motivat de faptul că deține împotriva acesteia o creanță certă, lichidă și
exigibilă în cuantum total de 1.660.022,15 lei.
În fapt, s-a învederat faptul că Movistar Vox Mobile SRL, a furnizat servicii de pază către Colterm SA şi a eliberat o
serie de facturi pentru serviciile prestate. Totuşi, societatea nu şi-a îndeplinit obligaţiile corelative, neachitând la timp și
integral facturile restante.
După mai multe solicitări şi notificări către Colterm SA cu privire la situaţia debitelor restante şi a plăţilor efectuate,
creditoarea a primit în
cursul zilei de astăzi un sold cu sumele restante. Astfel, Colterm SAare o datorie totală de 1.660.022,15 lei faţă de
Movistar Vox Mobile SRL.
Totodată, a precizat creditoarea, deşi în fişa soldului pe care i-a furnizat-o reprezentanţii Colterm SA apare ca fiind
restantă suma de 1.685.022,15 lei, aceştia au efectuat o plată parţială de 25.000 lei din factura ar. 155/05.04.2021.
Movistar Vox Mobile SRL şi-a îndeplinit obligaţiile în mod corespunzător şi prestat serviciile la calitatea și nivelul pe
care și l-a asumat.
De asemenea, creditoarea a arătat că a încercat în repetate rânduri să soluţioneze amiabil situaţia facturilor restante,
primind de fiecare dată promisiuni sau plăţi parţiale care nu făceau decât să mărească debitul restant.
Având în vedere recunoaşterea debitului, creditoarea apreciază că este îndreptăţită să solicite deschiderea procedurii faţă
de societatea Colterm SA. Facturile emise de Movistar Vox Mobile SRL sunt deja scadente de mai bine de 60 de zile,
nefiind contestate de debitoare în niciun fel.
Legea nr. 85/2014 prevede la articolul 70 posibilitatea Movistar Vox Mobile SRL în calitate de creditor, de a formulat o
cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva Colterm SA. Ultima factură emisă de Movistar Vox Mobile
SRL a fost în luna iulie, prin urmare, scadenţa acesteia a depăşit termenul de 60 de zile prevăzut de art. 5 punctul 29
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litera a).
În concluzie, faţă de cele de mai sus, s-a solicitat instanței a admite prezenta cerere și a dispune deschiderea procedurii
de insolvenţă faţă de debitoarea Colterm SA și înscrierea Movistar Vox Mobile SRL în tabelul de creanţe cu suma de
1.6611.022,15 lei.
În susţinerea cererii s-a depus lisa soldului, prin care debitoarea recunoaşte expres datoria restantă.
Nu în ultimul rând, s-a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă
RomInsolv S.P.R.L., cu sediul în București, Splaiul Unirii, nr. 223, et. 4, sector 3, RFO II – 0122, CUI RO 20791325.
La data de 26.10.2021, creditorul Municipiul Timișoara prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Constantin
Diaconovici Loga, nr. 1, jud. Timiș, CIF RO 14756536 a formulat în temeiul disp. art. 65 și 70 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvențeiși de insolvență cerere de deschidere a procedurii insolvenței faţă de
debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4,
jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO16063013, solicitând judecătorului sindic ca prin hotărârea ce o va pronunţa a
dispune deschiderea procedurii insolvenței față de debitoare și, pe cale de consecință, înscrierea sa în tabelul preliminar
de creanțe al debitoarei cu următoarele creanțe:
-suma în cuantum de 81.603.756,17 lei, sume achitate sau care trebuie achitate de către Municipiul Timișoara, în
calitate garant pentru Colterm SA către E.on SA;
-suma în cuantum de 5.248.345 lei, la care se adaugă penalitățile la zi, creanță certă ce derivă din calitatea Municipiului
Timișoara de garant pentru Colterm SA pentru un împrumut la Bancpost SA;
-suma în cuantum de 38.985.951,99 lei, dintre care 31.897.597,05 achitați efectiv de Municipiul Timișoara prin Primar
(creanță certă), iar suma în cuantum de 7.088.354,94 lei sub condiție, creanță certă ce derivă din calitatea Municipiului
Timișoara de garant pentru Colterm SA pentru un împrumut la OTP Bank România SA;
-suma în cuantum de 2.319.946,13 cu titlu de redevență, care rezultă dincolo de orice dubiu din înscrisurile aflate la
dosarul cauzei.
În temeiul disp. art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, s-a solicitat desemnarea în calitate de administrator
judiciar a practicianului în insolvenţă RomInsolv S.P.R.L., cu sediul în București, Splaiul Unirii, nr. 223, et. 4, sector 3,
RFO II – 0122, CUI RO 20791325.
De asemenea, creditorul a declarat că îşi manifestă intenția de a participa la eventuala reorganizare a debitoarei, așa cum
este prevăzută de Legea nr. 85/2014 și de Planul de reorganizare.
Situație de fapt și motive
1. Sumele achitate de către Municipiul Timișoara către E.on SA în calitate de fidejusor al Colterm SA
La data de 01 decembrie 2015 între E.on SA, în calitate de vânzător, Colterm SA, în calitate de cumpărător și
Municipiul Timișoara a fost încheiat Contractul de furnizare gaze naturale nr. 1000386125/12.2015/GN/1942 având ca
obiect vânzarea cumpărarea unor cantități determinate de gaze naturale („Contractul de Furnizare și Fideiusiune”).
Contractul de Furnizare și Fideiusiune a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotărârea nr.
537 din 08 decembrie 2015.
Municipiul Timișoara are calitatea de fideiusor în legătura cu obligațiile rezultând din Contractul de Furnizare și
Fideiusiune, în cuprinsul acestuia fiind inserate clauze ce guvernează acest raport juridic.
Astfel, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Contractul de Furnizare și Fideiusiune Municipiul Timișoara s-a obligat
ca, în cazul în care Colterm SA nu își îndeplinește obligațiile de plată care decurg din Contractul de Furnizare și
Fideiusiune, Municipiul Timișoara, în calitate de fideiusor, va plăti direct către E.on SA sumele datorate de Colterm
SA.
Totodată, potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din Contractul de Furnizare și Fideiusiune, Municipiul Timișoara a
renunțat la beneficiul de discuțiune, E.on SA având dreptul contractual de a urmări direct pe Municipiul Timișoara
pentru executarea sumelor neachitate de Colterm SA potrivit obligațiilor asumate prin Contractul de Furnizare și
Fideiusiune.
Ca urmare a neplății la termen de către Colterm SA a facturilor aferente livrării de gaze naturale, E.on SA a inițiat mai
multe litigii împotriva Municipiului Timișoara și Colterm SA având ca obiect (i) plata sumelor principale („Debite
Solicitate”) și (ii) plata penalităților de întârziere („Penalități de Întârziere Solicitate”), rezultate din facturile emise de
E.on SA cu privire la cantitatea de gaze naturale livrată Colterm SA în cursul anului 2016 și 2017.
O parte din litigiile inițiate de E.on SA au fost finalizate definitiv, hotărârile prin care Municipiul Timișoara și Colterm
SA au fost obligate în solidar la plata debitelor solicitate și penalităților de întârziere solicitate aflându-se în procedură
de executare silită, iar altele se află pe rolul instanțelor de judecată în diferite faze procesuale, după cum urmează:
1.1 Litigii finalizate
1.1.1 Dosar nr. 544/1371
Litigiul a avut ca obiect:
-Obligație principală plata sumei de 28.528.287,58 lei reprezentând contravaloare gaze naturale furnizate și neachitate
pentru perioada februarie 2016-mai 2016, și
-Penalități plata sumei de 456.377,58 lei reprezentând penalități de întârziere aferente debitului principal calculate la
data de 24.06.2016.
Prin Sentința nr. 19/27.02.2017 pronunțată în dosarul nr. 544/13711/2016 Tribunalul Specializat Mureș, definitivă prin
Decizia nr. 467/22.09.2017 pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș, a fost admisă acțiunea formulată de E.on SA
împotriva Colterm SA și Municipiul Timișoara.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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Colterm SA și Municipiul Timișoara au fost obligate, în solidar, să plătească E.on SA:
-suma de 28.528.287,58 lei, reprezentând contravaloare gaze naturale furnizate și neachitate pentru perioada februarie
2016-mai 2016, și
-suma de 456.377,58 lei, reprezentând penalități de întârziere aferente debitului principal, calculate la data de
24.06.2016, și
-suma de 305.873 tei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Titlul executoriu a fost pus în executare în cadrul dosarului de executare nr.408/EX/2018 al SCPEJ Jurchescu Cristian
Mihai și Obeșterescu Ovidiu („Dosarul de Executare 408/2018”). Totodată împotriva executării silite Municipiul
Timișoara a formulat contestație la executare, care a format obiectul dosarului nr. 16651/325/2018**.
Prin Decizia 11622/28.11.2018 a Judecătoriei Timișoara definitivă prin Decizia 1048/25.10.2019 a Tribunalului Timiș
contestația la executare formulată de Municipiul Timișoara a fost respinsă.
În Dosarul de Executare 408/2018 s-au stabilit ca debit următoarele sume:
-10.560.833,88 lei, reprezentând preț gaze naturale livrate și penalități de întârziere;
-323.001 ,88 lei, reprezentând cheltuieli de judecată; și
-175.873,91 lei, reprezentând cheltuieli de executare.
(denumite în continuare „Sumele Datorate în Dosarul de Executare 408/2018”)
1.1.2 Dosarul nr. 66/1371/2017
Litigiul a avut ca obiect:
-Obligație principală plata sumei de 35.657.458,32 lei reprezentând contravaloarea gazelor naturale livrate în perioada
iunie 2016-noiembrie
-Penalități-plata sumei de 2.811.325,43 lei reprezentând penalități de întârziere calculate până la 31.01.2017.
Prin Sentința nr. 69/20.06.2017 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 66/1371 / 2017, definitivă
prin Decizia nr. 51/06.02.2018 a Curții de Apel Mureș, a fost admisă acțiunea formulată de E.on SA împotriva Colterm
SA și Municipiul Timișoara.
Colterm SA și Municipiul Timișoara au fost obligate, în solidar, să plătească E.on SA:
-suma de 32.846.062, 89 lei, reprezentând contravaloare gaze naturale furnizate pentru perioada iunie 2016-noiembrie
2016,
-suma de 2.811.395,43 lei, reprezentând penalități de întârziere, și
-suma de 360.180 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Titlul executoriu a fost pus în executare în cadrul dosarului de executare nr. 464/EX/2018 al SCPEJ Jurchescu Cristian
Mihai și Obeșterescu Ovidiu („Dosarul de Executare 464/2018”). Totodată, împotriva executării silite Municipiul
Timișoara a formulat contestație la executare, care a format obiectul dosarului 20211/325/2018**. Prin Decizia nr.
11919/05.12.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia nr. 1164/12.11.2019 a Tribunalului Timiș,
contestația la executare formulată de Municipiul Timișoara a fost respinsă.
În Dosarul de Executare 464/2018 s-au stabilit ca debit următoarele sume:
-35.657.458,32 lei, reprezentând preț gaze naturale livrate;
-2.062.367,36 lei, reprezentând penalități de întârziere;
-379.521 ,66 lei, reprezentând cheltuieli de judecată;
-344.332,67 lei, reprezentând cheltuieli de executare.
(denumite în continuare „Sumele Datorate în Dosarul de Executare 464/2018”)
1.1.3 Dosarul nr. 166/1371 /2019
Litigiul a avut ca obiect:
-Penalități de întârziere plata sumei de 6.695.978,30 lei reprezentând penalități de întârziere calculate pentru perioada
01.02.2018-28.02.2019 asupra facturilor emise în intervalul aprilie 2016-ianuarie 2017.
Prin Hotărârea nr. 42/20.09.2019 pronunțată de Tribunalul Mureș, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 142/24.06.2020
pronunțată de Curtea de Apel Mureș, Tribunalul Mureș a obligat Colterm SA și Municipiul Timișoara să plătească E.on
SA:
-suma de 6.695.978,30 lei reprezentând penalități de întârziere calculate pentru perioada 01.02.2018-28.02.2019 asupra
facturilor emise în intervalul aprilie 2016-ianuarie 2017, precum și
-suma de 70.565,00 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Potrivit informațiilor disponibile Municipiului Timișoara, suma rămasă de achitat către E.on SA este în cuantum de:
-6.695.978,30 lei, reprezentând penalități de întârziere;
-70.565,00 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.
(denumite în continuare „Sumele Datorate Definitiv în Dosarul 166/1371/2019”)
1.1.4 Dosar nr. 123/1371 /2020
Litigiul are ca obiect:
-Penalități de întârziere-plata sumei de 6.813.680,15 tei, reprezentând penalități de întârziere calculate pentru perioada
01.03.2019-31.03.2020, asupra facturilor aferente gazelor naturale livrate în perioada ianuarie 2016-noiembrie 2016.
Prin Hotărârea nr. 72/04.12.2020 Tribunalul Mureș a obligat Municipiul Timișoara și Colterm SA la plata către E.on SA
a sumei de:
-6.813.680,15 lei reprezentând penalități de întârziere, calculate pentru perioada 01.03.2019-31.03.2020, precum și
-71 .742 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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(denumite în continuare „Sumele Datorate Definitiv în Dosarul 123/1371/2019”)
Prin Hotărârea nr. 163/22.06.2021 Curtea de Apel Mureș a respins apelurile declarate de Municipiul Timișoara și
Colterm SA.
Hotărârea nr. 163/22.06.2021 a rămas definitivă prin nerecurare.
1.2 Litigii în curs de soluționare
1.2.1 Dosarul nr. 173/1371 / 2018 (recurs)
Litigiul are ca obiect:
-Obligație principală plata sumei de 317.223,30 lei, reprezentând contravaloarea facturii 40100018552/31.01.2017
furnizate pentru perioada ianuarie 2016-noiembrie 2016 (reprezentând „diferenţe reîncadrare”);
-Penalități-plata sumei de 7.603.374,81 lei, reprezentând:
•
Penalități aferente facturilor din perioada februarie 2016-mai 2016 emise între 25.04.2016-09.06.2016 (din
dosarul nr. 544/1371/2016), calculate până la 31.01.2018;
•
Penalități aferente facturilor emise între 08.07.2016-12.12.2016 (din dosarul nr. 66/1371/2017), calculate până
la 31.01.2018;
•
Penalitățile aferente facturii 40100018552/31.01.2017 solicitate ca obligație principală în acest dosar.
Prin Hotărârea nr. 25/19.04.2019 Tribunalul Mureș a obligat Municipiul Timișoara și Colterm SA să plătească E.on SA:
-suma de 31 7.223,30 lei reprezentând contravaloare gaze naturale furnizate pentru perioada ianuarie 2016 noiembrie
2016 potrivit facturii nr. 40100018552/31.01.2017, și
-suma de 7.603.374,81 lei reprezentând penalități de întârziere calculate până ta 31.01.2018, precum și suma de 82.81 1
lei reprezentând cheltuieli de judecată.
(denumite în continuare „Sumele solicitate în Dosarul 173/137112019”)
Prin Hotărârea nr. 387/30.10.2019 Curtea de Apel Mureș a respins ca nefondate apelurile declarate.
Hotărârea nr. 387/30.10.2019 a fost atacată cu recurs, cauza aflându-se în prezent în procedura de filtru pe rolul Înaltei
Curți de Casație și Justiție.
1.2.2 Dosar nr. 266/1371 / 2020 (apel)
Litigiul are ca obiect:
-Penalități de întârziere – plata sumei de 2.613.870,24 lei cu titlu de penalități de întârziere calculate pentru perioada
01.04.2020 31.08.2020, asupra facturilor aferente gazelor naturale livrate, astfel:
Facturile aferente perioadei ianuarie 2016-noiembrie 2016;
Diferență reîncadrare pentru perioada ianuarie 2016-noiembrie 2016, conform facturii 40100018552/31.01.2017.
Prin Hotărârea nr. 31/19.03.2021 Tribunalul Specializat Mureș a obligat Municipiul Timișoara și Colterm să plătească
E.ON:
-suma de 2.613.870,24 lei cu titlu de penalități de întârziere calculate pentru perioada 01.04.2020-31.08.2020, precum și
suma de 29.744 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
(denumite în continuare „Sumele solicitate în Dosarul 266/1371 /2020”)
Hotărârea nr. 31/19.03.2021 a fost atacată cu apel de Municipiul Timișoara și Colterm, aflându-se la acest moment pe
rolul Curții de Apel Târgu Mureș.
1.2.3 Dosar nr. 156/1371/2021 (fond)
Litigiul are ca obiect:
-Penalități de întârziere – plata sumei de 3.092.097,52 lei cu titlu de penalități de întârziere calculate pentru perioada
01.09.2020 28.02.2021, asupra facturilor aferente gazelor naturale livrate, astfel:
•
Facturile aferente perioadei ianuarie 2016-noiembrie 2016;
•
Diferență
reîncadrare
pentru
perioada
ianuarie
2016-noiembrie
2016,
conform
facturii
40100018552/31.01.2017.
(denumite în continuare „Sumele Solicitate în Dosarul 156/1371 /2021”)
Un prim termen de judecată în acest dosar a fost acordat pentru data de 27 septembrie 2021.
1.3. Temeinicia dreptului de regres al Municipiul Timișoara față de debitorul principal, Colterm SA
Potrivit prevederilor art. 2312 alin. (1) Cod Civil:
„Art. 2.312. Regresul anticipat (1) Fideiusorul care s-a obligat cu acordul debitorului se poate îndrepta împotriva
acestuia, chiar înainte de a plăti, atunci când este urmărit în justiție pentru plată, când debitorul este insolvabil ori când
s-a obligat a-l libera de garanție într-un anumit termen care a expirat”.
Având în vedere caracterul tripartit al Contractului de Furnizare și Fideiusiune, este îndeplinită condiția prevăzută de
art. 2312 Cod Civit potrivit căreia, pentru a putea opera regresul anticipat, fideiusorul trebuie să se fi obligat cu acordul
debitorului.
De asemenea, este îndeplinită și condiția potrivit căreia este necesar ca fideiusorul să fie urmărit în justiție pentru plată,
având în vedere că așa cum s-a precizat, Municipiul Timișoara este parte în toate litigiile inițiate de E.on SA, în calitate
de pârât.
În plus, în considerarea stării de insolvabilitate a Colterm SA, există riscul real ca în cazul în care Municipiul Timișoara
plătește sumele ce fac obiectul litigiilor inițiate de E.on SA să nu își mai poată recupera pierderea suferită.
Totodată, prevederile art. 2306 alin. (1) Cod Civil:
„Art. 2.306. întinderea dreptului de regres (1)Fideiusorul care s-a obligat cu acordul debitorului poate cere acestuia ceea
ce a plătit, și anume capitalul, dobânzile și cheltuielile, precum și daunele-interese pentru repararea oricărui prejudiciu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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pe care acesta l-a suferit din cauza fideiusiunii. Et poate, de asemenea, să ceară dobânzi pentru orice sumă pe care a
trebuit să o plătească creditorului, chiar dacă datoria principală nu producea dobânzi”.
Colterm SA, în calitate de debitor principal al raportului obligațional rezultat din Contractul de Furnizare și Fideiusiune
are obligația de a achita, în final, toate obligațiile de plată asumate față de creditorul principal, E.on SA. Fideiusiunea
are natura juridică a unei garanții personale în beneficiul creditorului principal. astfel încât, în raporturile dintre
fideiusor și debitorul principal, în temeiul prevederilor art. 2306 și 2312 Cod Civil, acesta din urmă este obligat să
dezdăuneze fideiusorului cu privire la orice obligații de plată stabilite în sarcina sa, respectiv cu privire la orice sume
plătite efectiv către creditorul principal.
Or, astfel cum s-a detaliat în expunerea situației de fapt, urmare a litigiilor inițiate de E.on SA în temeiul Contractului
de Furnizare și Fideiusiune, Municipiul Timișoara, în calitate de fideiusor, a fost obligat solidar alături de Colterm SA,
prin hotărâri definitive, unele aflate deja în executare, la plata: (i) Sumelor datorate în Dosarul de Executare 408/2018,
(ii) Sumelor Datorate în Dosarul de Executare 464/2018, (iii) Sumelor datorate definitiv în Dosarul 166/1371/2019 și
(iv) Sumele datorate definitiv în Dosarul 123/1371/2019.
În plus, la acest moment există pe rolul instanțelor de judecată alte trei dosare inițiate de E.on SA împotriva Colterm SA
și Municipiul Timișoara, având ca obiect plata (i) Sumelor solicitate în Dosarul 173/1371/2019, (ii) Sumelor solicitate
în Dosarul 266/1371/2020 și (iii) sumelor solicitate în Dosarul 156/1371/2021.
În considerarea celor precizate anterior, s-a solicitat obligarea Colterm SA la plata tuturor sumelor ce rezultă din litigiile
inițiate de E.on SA, astfel cum au fost acestea indicate în cuprinsul prezentei cereri.
2. Suma de 5.248.345 lei, la care se adaugă penalitățile la zi, creanță certă ce derivă din calitatea Municipiului
Timișoara de garant pentru Colterm SA pentru un împrumut la Bancpost SA.
Suma menționată anterior rezultă în mod univoc și din Dosarul nr. 1064/30/2019, are ca obiect demersul litigios
promovat de Municipiul Timișoara, prin care a solicitat obligarea Colterm SA la plata sumei de 4.211.679,68 lei,
reprezentând contravaloare credit asumat prin contractul de credit nr. 472/21.11.2012 achitat din fondul de risc de către
Municipiul Timișoara în baza Convenției de garantare de către Municipiul Timișoara a împrumutului contractat de
Colterm SA, și a sumei de 1.004.183,07 lei reprezentând contravaloare penalități de întârziere calculate până la data de
23.01.2019 precum și în continuare până ta data încasării creditului total de către Municipiul Timișoara și la plata
comisionului de risc în valoare de 32.482,25 lei. În esență, Municipiul Timișoara, în calitate de garant, a rambursat din
fondul de risc împrumutul contractat de Colterm SA de la Bancpost SA (Contractul nr. 472/21.11.2012).
Prevederile legale menționate la pct. 1 se aplică în mod corespunzător.
3. Suma în cuantum de 38.985.951,99 lei, dintre care 31.897.597,05 achitați efectiv de Municipiul Timişoara (creanță
certă), iar suma în cuantum de 7.088.354,94 lei sub condiție, creanță certă ce derivă din calitatea Municipiului
Timișoara de garant pentru Colterm pentru un împrumut la OTP Bank România SA.
Colterm SA a decis contractarea unui credit în valoare de 35.080.000 lei de la OTP Bank România SA având ca
destinație finanțarea activității curente pentru o perioadă de 23 de luni, rata dobânzii fiind de 5,9% pe an. Prin HCL
552/12.11.2019 s-a decis eșalonarea creditului OTP Bank România SA de către Municipiul Timișoara.
Prevederile legate menționate la pct. 1 se aplică în mod corespunzător.
4. Calitatea Municipiului Timișoara de creditor îndreptățit să participe la procedură
Potrivit art. 70 alin. (1) din legea nr.85/2014, „orice creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de
prezentul titlu poate introduce o cerere de deschidere a procedurii împotriva unui debitor prezumat în insolvență”.
De asemenea, potrivit art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014, creditorul îndreptățit să solicite deschiderea procedurii
insolvenței este creditorul a cărui creanță asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă și exigibilă de mai mult de
60 de zile. Prin creanță certă, în sensul prezentei legi, se înțelege acea creanță a cărei existenta rezultă din însuși actul de
creanță sau și din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.
Mai mult, la pct. 29 lit. a) din aceeași lege, insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la
scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor.
Toate condițiile prevăzute de lege sunt îndeplinite, respectiv:
(i) Creanțele Municipiului Timișoara sunt certe, astfel cum această instituție este definită în cuprinsul art. 5 pct. 20 teza
a doua din Legea nr. 85/2014, existența creanțelor rezultând în mod neîndoielnic din înscrisurile la care s-a făcut
referite. În cazul sumelor care nu au fost încă achitate de Municipiul Timişoara, s-a solicitat înscrierea sub condiție;
(ii) Potrivit art. 663 alin. (3) CPC, creanța este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu
conține elementele care permit stabilirea lui. Or, în cazul dedus judecății, creanțele Municipiului Timișoara sunt lichide,
cuantumul acestora rezultând din contractele, comenzile și facturile depuse.
(iii) Potrivit art. 663 alin. (4) CPC, creanța este exigibilă dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență sau acesta
este decăzut din beneficiul termenului de plată. Creanțele Municipiului Timișoara sunt exigibile, fiind scadente de mai
mult de 60 zile (cu excepția celor sub condiție). Pe cale de consecință, insolvența debitoarei Compania Locală de
Termoficare Colterm SA, este prezumată, în accepțiunea art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014.
(iv) Creanțele Municipiului Timişoara depășesc în mod evident valoarea-prag, astfel cum este aceasta stabilită de
prevederile art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014.
Față de toate aceste motive, s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței față de debitoare și, pe cale de consecință,
înscrierea creditorului Municipiul Timișoara în tabelul preliminar de creanțe cu creanțele menționate anterior
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, s-a solicitat desemnarea în calitate de practician în insolvență a
practicianului în insolvenţă RomInsolv S.P.R.L., cu sediul în București, Splaiul Unirii, nr. 223, et. 4, sector 3, RFO II –
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0122, CUI RO 20791325, reputat practician în insolvență, care are calitățile și capacitatea tehnică și logistică în vederea
administrării unor proceduri de insolvență o asemenea amploare.
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş la data de 29.09.2021, sub dosar nr. 4331/30/2021 (dosarul conexat
la dosarul pendinte), creditoarea Axo Util SRL, cu sediul în Timișoara, De 838/1, nr. 8, jud. Timiș, J35/224/2007, CIF
RO 21921091, cu sediul procedural ales în Timișoara, str. Constanța, nr. 3, jud. Timiș, la Cabinet de Avocat Dan
Șurianu, a solicitat deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm
SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO16063013, față de
care deține o creanță totală de 497.832,45 lei (la care se adaugă garanții de bună execuție nescadente și neluate în calcul
la elaborarea prezentei solicitări, în cuantum de 0,5% din valoarea contractelor sectoriale subsecvente), din care suma
de 300.113,63 lei certă lichidă și exigibilă (iar 106.956,56 lei cu o vechime mai mare de 60 de zile).
Totodată, s-a solicitat înscrierea creditoarei la masa credală a debitoarei Colterm SA (după ce are să se deschidă
procedura insolvenței) cu întreaga sumă, respectiv 497.832,45 lei la care creditoarea urmează să precizeze și garanțiile
de bună execuție de care nu a ținut cont la redactarea prezentei (de 0,5% din valoarea contractelor sectoriale
subsecvente).
În fapt, s-a arătat că, creditoarea Axo Util SRL se află în raporturi contractuale cu debitoarea, context în care respectând
algoritmul convențional a emis facturile fiscale a căror contravaloare nu i-a fost achitată, depășindu-se termenele
rezonabile de colaborare în ciuda existenței întregii baze de fundamentare însușite corespunzător de ambele părți
contractante.
În esență, Axo Util SRL după ce a accesat proceduri de achiziție publică în urma cărora a fost desemnată câștigătoare, a
încheiat cu debitoarea contracte cadru și contracte subsecvente în baza cărora a executat lucrări specifice, semnându-se
procese verbale de recepție urmate de emiterea facturilor fiscale cu respectarea scadențării la plată conform
contractului.
Totodată au fost reținute din facturile fiscale garanțiile de bună execuție, respectiv cotele contractuale asociate, iar în
contextul existenței Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor procentul rămas la dispoziția debitoarei urma
să fie de 30% din cei 5% reținuți, aspect ce se reflectă și în calcularea separată a cotelor de garanție nerestituită.
Or, a precizat creditoarea, încă de la început se poate observa că în dinamica raporturilor contractuale, înregistrează la
momentul formulării prezentei o creanță certă lichidă și exigibilă având o vechime mai mare de 60 de zile în cuantum
de 106.956,56 lei reprezentând restul rămas neachitat din factura fiscală AX0202110292 din 26.05.2021, respectiv suma
de 75.500 lei (totalul facturii respective era de 120.143,39 lei), asociat aceleiași facturi cuvenindu-i-se și restituirea
parțială a garanției de bună execuție de 70% din valoarea reținută cu acest titlu, respectiv suma de 3.180,26 lei (totalul
garanției aferent facturii fiind de 4.543,23 lei) și factura AX020210294 din 28.05.2021 în valoare de 28.600,76 lei, a
cărei parte scadentă se compune din 27.519,22 lei la care se adaugă 70% din garanția de bună execuție ( ce se ridică la
1.081,54 lei) adică 757,08 lei rezultând un total scadent neachitat de 28.276,30 lei.
Cu privire la factura fiscală AX0202110292 din 26.05.2021, s-a arătat că aceasta provine din Contractul sectorial
subsecvent de lucrări nr. 01/152/12.05.2021 la acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, la fundamentarea documentului
fiscal stând și Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la finalizarea lucrărilor.
Cu privire la factura fiscală AX020210294 din 28.05.2021, s-a arătat că aceasta provine din Contractul sectorial
subsecvent de lucrări nr. 01/151/12.05.2021 la acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, la fundamentarea documentului
fiscal stând și Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la finalizarea lucrărilor.
Valabil pentru ambele facturi sunt clauze sinonime de scadențare a obligațiilor de plată, fiind vorba de o exigibilitate
stabilită contractual la 60 de la data înregistrării acestora conform art. 17.3 din Contractele sectoriale valabile pentru
fiecare factură în parte.
Așadar cum cele două documente au fost înregistrate la data de 26 respectiv 28 mai, data scadenței sumelor cuprinse în
conținutul facturilor a fost la 26 respectiv 28 iulie, consecutiv creditoarea așteptând alte 60 de zile pentru a înregistra
prezenta acțiune.
Observând deci că doar din asocierea datoriilor provenite din aceste două facturi este depășită valoarea prag pentru
accesarea deschiderii procedurii la care creditoarea a aplicat și ținând seama de depășirea pragului temporal, respectiv
peste 60 de zile de la scadență, s-a apreciat că solicitarea de deschidere a procedurii este pertinentă în esență fiind vorba
de o creanță certă lichidă și exigibilă peste valoarea prag pentru care s-a depășit termenul de plată cu mai mult de 60 de
zile.
Situația garanțiilor de bună execuție este trasată contractual în mod simetric, în fiecare convenție fiind plasată la art. 12,
reținându-se din fiecare factură 5% cu acest titlu, din care 70% (din valoarea de 5% din factură) urma să se deblocheze
la semnarea Procesului verbal de terminare a lucrărilor, iar diferența de 30% (din cei 5%) la expirarea perioadei de
garanție care potrivit art. 16 este de 24 luni.
Ținând seama de aceste precizări, pe lângă valorile din cele două facturi neafectate de reținerile cu titlul de garanție de
bună execuție respectiv 75.500 lei aferent facturii nr. 20210292 și 27.519,22 lei aferent facturii nr. 20210294, ținând
seama de semnarea Proceselor verbale se impuneau a se restitui și 70% din garanțiile asociate respectiv 3.180,26 lei
pentru prima factură exemplificată și 757,08 lei pentru cea de a doua.
Or, a precizat creditoarea, şi dacă nu s-ar ține cont de garanțiile de bună execuție, valoarea datoriei certe lichide și
exigibile pentru care s-a depășit de la scadență termenul de 60 de zile este mai mare decât valoarea prag (peste dublul
acesteia) astfel încât în orice ipoteză se impune admiterea acțiunii pedinte.
Totodată, s-a învederat faptul că însăși debitoarea a transmis creditoarei o propunere de eșalonare pe care aceasta din
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urmă nu a acceptat-o dovedind prin termenele propuse un blocaj ce o duce cu gândul la situația încetării de plăți,
confirmând temerea sa că practic partenerul său nu mai are capacitatea și lichiditățile necesare onorării datoriilor
înregistrate.
Peste aceste sume care au o vechime mai mare de 60 de zile de la scadență, debitoarea înregistrează o datorie
suplimentară certă lichidă și exigibilă față de creditoare în cuantum de 193.157,07 lei constituită din contravaloarea
scadentă a facturilor fiscale:
-nr. 20210306 din 09.06.2021 compusă din valoarea fără garanție de 29.345,52 lei la care se adaugă 70% din garanția
cuvenită a se reține, respectiv suma de 807,32 lei ajungându-se la valoarea scadentă (certă lichidă și exigibilă) de
30.152,84 lei; La configurarea acestei facturi s-a avut în vedere Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr.
01/170/26.05.2021 la acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și
Procesele verbale la finalizarea lucrărilor;
-nr. 20210307 din 09.06.2021 compusă din valoarea fără garanție de 17.115,78 lei la care se adaugă 70% din garanția
cuvenită a se reține, respectiv suma de 470,87 lei ajungându-se la valoarea scadentă (certă lichidă și exigibilă) de
17.586,65 lei; La configurarea acestei facturi s-a avut în vedere Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr.
01/171/26.05.2021 la acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și
Procesele verbale la finalizarea lucrărilor;
-nr. 20210308 din 09.06.2021 compusă din valoarea fără garanție de 16.196,52 lei la care se adaugă 70% din garanția
cuvenită a se reține, respectiv suma de 445,58 lei ajungându-se la valoarea scadentă (certă lichidă și exigibilă) de
16.642,10 lei; La configurarea acestei facturi s-a avut în vedere Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr.
01/172/26.05.2021 la acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și
Procesele verbale la finalizarea lucrărilor;
-nr. 20210309 din 09.06.2021 compusă din valoarea fără garanție de 7.919,98 lei la care se adaugă 70% din garanția
cuvenită a se reține, respectiv suma de 217,88 lei ajungându-se la valoarea scadentă (certă lichidă și exigibilă) de
8.137,86 lei; La configurarea acestei facturi s-a avut în vedere Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr.
01/173/26.05.2021 la acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și
Procesele verbale la finalizarea lucrărilor;
-nr. 20210343 din 30.06.2021 în valoare totală scadentă de 10.584,34 lei (pentru aceasta nu se puteau reține garanții de
bună execuție fiind vorba de livrări de materiale); La configurarea acestei facturi s-a avut în vedere Situația de livrare
balast întocmită în conformitate cu Contractul subsecvent nr. 01/174/26.05.2021 la acordul cadru nr.
01/162/05.08.2020;
-nr. 20210380 din 21.07.2021 compusă din valoarea fără garanție de 65.383,89 lei la care se adaugă 70% din garanția
cuvenită a se reține, respectiv suma de 1.798,77 lei ajungându-se la valoarea scadentă (certă lichidă și exigibilă) de
67.182,66 lei; La configurarea acestei facturi s-a avut în vedere Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr.
01/217/07.07.2021 la acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și
Procesele verbale la finalizarea lucrărilor;
-nr. 20210381 din 21.07.2021 compusă din valoarea fără garanție de 3.630,42 lei la care se adaugă 70% din garanția
cuvenită a se reține, respectiv suma de 99,87 lei ajungându-se la valoarea scadentă (certă lichidă și exigibilă) de
3.730,29 lei; La configurarea acestei facturi s-a avut în vedere Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr.
01/218/07.07.2021 la acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și
Procesele verbale la finalizarea lucrărilor;
-nr. 20210382 din 21.07.2021 compusă din valoarea fără garanție de 14.231,95 lei la care se adaugă 70% din garanția
cuvenită a se reține, respectiv suma de 391,53 lei ajungându-se la valoarea scadentă (certă lichidă și exigibilă) de
14.623,48 lei; La configurarea acestei facturi s-a avut în vedere Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr.
01/219/07.07.2021 la acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și
Procesele verbale la finalizarea lucrărilor;
-nr. 20210383 din 21.07.2021 compusă din valoarea fără garanție de 8.409,01 lei la care se adaugă 70% din garanția
cuvenită a se reține, respectiv suma de 231,34 lei ajungându-se la valoarea scadentă (certă lichidă și exigibilă) de
8.640,35 lei; La configurarea acestei facturi s-a avut în vedere Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr.
01/220/07.07.2021 la acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și
Procesele verbale la finalizarea lucrărilor;
-nr. 20210401 din 27.07.2021 în valoare totală scadentă de 15.876,50 lei (pentru aceasta nu se puteau reține garanții de
bună execuție fiind vorba de livrări de materiale); La configurarea acestei facturi s-a avut în vedere Situația de livrare
balast întocmită în conformitate cu Contractul subsecvent nr. 01/174/26.05.2021 la acordul cadru nr.
01/162/05.08.2020;.
Ținând seama de cele mai sus arătate se poate observa că în realitate valoarea certă lichidă și exigibilă a datoriei
debitoarei față de creditoare la momentul înregistrării prezentei este de 300.113,63 lei (compusă din 106.956,56 lei care
are o vechime mai mare de 60 de zile la care se adaugă 193.157,07 lei pentru care s-a depășit scadența).
Astfel, s-a învederat faptul că, creditoarea are emise facturi fiscale ce vizează sume certe și lichide pentru care nu s-a
împlinit încă termenul de scadență după cum urmează:
-nr. 20210436 din 11.08.2021 în valoare totală de 20.349,46 lei din care urmează să devină scadentă valoarea de
19.579,95 lei și 70% din garanția de bună execuție, la data de 11.10.2021. La configurarea acestei facturi s-a avut în
vedere Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/230/27.07.2021 la acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020,
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Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la finalizarea lucrărilor;
-nr. 20210437 din 11.08.2021 în valoare totală de 13.047,40 lei din care urmează să devină scadentă valoarea de
12.554,01 lei și 70% din garanția de bună execuție, la data de 11.10.2021. La configurarea acestei facturi s-a avut în
vedere Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/232/02.08.2021 la acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020,
Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la finalizarea lucrărilor;
-nr. 20210492 din 17.09.2021 în valoare totală de 58.697,15 lei care urmează să devină scadentă la data de 17.11.2021;
-nr. 20210493 din 17.09.2021 în valoare totală de 61.924,45 lei care urmează să devină scadentă la data de 17.11.2021.
Având în vedere toate aspectele arătate supra rezultă fără putință de tăgadă că debitoarea se află în încetare de plăți fiind
confirmată prezumția stării de insolvență, respectiv a insuficienței fondurilor bănești pentru plata datoriilor exigibile
prin raportare la art. 5 pct. 29 lit. a din Legea 85/2014, urmând a se deschide procedura în conformitate cu prevederile
legale.
Totodată prin raportare la întreaga valoare exigibilă și la scadența apropiată a unui debit ce se configurează valoric la un
prag de circa jumătate de milion de lei (însumând toate datoriile părții potrivnice față de creditoare) se poate aprecia că
sunt atinse și exigențele art. 5 pct. 29 lit. b fiind iminentă starea de insolvență a debitoarei.
În drept, au fost invocate disp. art. 70 din Legea 85/2014.
În probațiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.
Anexat cererii s-au depus următoarele:
-factura fiscală nr. 20210292 din 26.05.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/152/12.05.2021 la
acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210294 din 28.05.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/151/12.05.2021 la
acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210306 din 09.06.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/170/26.05.2021 la
acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210307 din 09.06.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/171/26.05.2021 la
acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210308 din 09.06.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/172/26.05.2021 la
acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210309 din 09.06.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/173/26.05.2021 la
acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210343 din 30.06.2021 și nr. 20210401 din 27.07.2021, Situațiile de livrare a balastului și
Contractul sectorial subsecvent nr. 01/174/26.05.2021 la acordul cadru nr. 01/162/05.08.2020;
-factura fiscală nr. 20210380 din 21.07.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/217/07.07.2021 la
acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210381 din 21.07.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/218/07.07.2021 la
acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210382 din 21.07.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/219/07.07.2021 la
acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210383 din 21.07.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/220/07.07.2021 la
acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210436 din 11.08.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/230/27.07.2021 la
acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210437 din 11.08.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/232/02.08.2021 la
acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020, Centralizatorul situațiilor de lucrări, Situațiile de plată și Procesele verbale la
finalizarea lucrărilor;
-factura fiscală nr. 20210492 din 17.09.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/244/19.08.2021 la
acordul cadru nr. 01/167/20.08.2020;
-factura fiscală nr. 20210493 din 17.09.2021, Contractul sectorial subsecvent de lucrări nr. 01/245/19.08.2021 la
acordul cadru nr. 01/168/20.08.2020;
-propunerea de eșalonare a debitoarei;
-delegație avocațială.
La data de 21.10.2021, creditoarea Axo Util SRL, a depus la dosarul cauzei cerere prin care a solicitat numirea în
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calitate de administrator judiciar al debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA a consorțiului format din
practicienii în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud.
Timiș, CIF RO 21284487, RFO II – 0235 (lider de consorţiu), Maestro SPRL, cu sediul în Constanța, str. Dr. Aristide
Caratzalli, nr. 24, jud. Constanța, CIF RO 20553269, RFO II – 0270 şi Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str.
Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiș, CIF RO 21390976, avându-l lider de consorțiu pe practicianul în insolvență
Alfa & Quantum Consulting SPRL.
Prin cererea înregistrată la data de 20.10.2021 la dosarul nr. 4331/30/2021 (dosar conexat la dosarul pendinte),
creditoarea Explo Mining Coal SRL, cu sediul în Timișoara, str. Emanoil Ungureanu, nr. 3, et. 1, spațiu nr. 4, biroul nr.
7, jud. Timis, J35/3074/2015, CIF RO 35342014, cu sediul procedural ales la SCPA Panduru & Panduru în Timișoara,
str. Emanoil Ungureanu, nr. 3, sc. A, ap. 2, jud. Timis a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvență față de
debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4,
jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO16063013 pentru următoarele motive:
În fapt, între Explo Mining Coal SRL și societatea debitoare a intervenit Contractul de Furnizare nr.01/183/01.09.2020,
în baza căruia au fost emise o serie de facturi, parte din acestea achitate de către societatea debitoare.
Întrucât Explo Mining Coal SRL și-a îndeplinit obligațiile contractuale asumate prin contractul antementionat, respectiv
de a fumiza cărbune tip lignit LOT l, în cantitatea și în perioada convenită de părți (conform art. 4 al Contractului), a
emis facturile aferente mărfii livrate, facturi necontestate de către debitoare.
Totalul sumelor datorate scadente la data în baza acestor raporturi juridice este de 429.763 33 lei. Conform contractului
antemenționat, societății debitoare îi revenea obligația de a plăti contravaloarea produselor livrate, astfel după cum
rezultă din art. 5 coroborat cu art. 10.2 din Contractul de Furnizare nr. 01/183/01.09.2020 intervenit între părți.
Situația facturilor emise de societatea creditoare, scadente și neachitate/achitate parțial de către societatea debitoare, în
cuantum total de 429.763 33 lei este reliefată în tabelul de mai jos:

Potrivit art. 1.516 alin. (l ) C. Civ. „Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligației”.
Totodată, pretențiile creditoarei Explo Mining Coal SRL, se grefează pe următoarele dispoziții legale:
> art. 1488 alin. (l) și (2) C.Civ., care prevăd următoarele: „Debitorul unei sume de bani este liberat prin remiterea către
creditor a sumei nominale datorate și Plata se poate face prin orice mijloc folosit în mod obisnuit în locul unde aceasta
trebuie efectuată”.
> art. 1.518 alin. (l) C.Civ., care prevede următoarele: Dacă prin lege nu se dispune altfel. debitorul răspunde personal
de îndeplinirea obligaţiilor sale:
> art. 1.531 alin. (l ) și (2) C.Civ., care prevăd următoarele: „Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului
pe care l-a suferit din faptul neexecutării și prejudiciul cuprinde pierderea electiv suferită de creditor și beneficiul de
care acesta este lipsit”.
> art. 1.547 C.Civ., care prevede următoarele: „Debitorul este ţinut și repare prejudiciile cauzate din culpa sa”.
> art. 1.548 C.Civ., care prevede următoarele: „Culpa debitorului unei obligaţii contractuale se prezumă prin simplul
fapt al neexecutării”.
Având în vedere toate aspectele mai sus menționate, creditoarea apreciază că se află în prezența unei creanțe certe,
deoarece este dovedită cu acte emanate de la ambele părți (facturi, Contractul de Furnizare nr. 01/183/01.09.2020),
lichide (atunci când obiectul ei este determinat prin însuși actul de creanță recunoscut de debitoare) și exigibilă
(scadența facturilor fiind deja împlinită).
În acest sens, temeiul pretențiilor creditoarei Explo Mining Coal SRL, menționat mai sus este:
-Contractul de Furnizare nr. 01/183/01.09.2020 contract constatat prin înscris și însușit de ambele părți prin semnătură
și ștampilă;
-Facturile menționate în tabelul de mai sus.
Astfel, după cum se poate observa, Explo Mining Coal SRL deține față de societatea debitoare Compania Locală de
Termoficare Colterm SA o creanță certă, lichidă și exigibilă, în cuantum de 628.096,68 lei, fiind îndeplinite condițiile
prevăzute de art. 65 și art. 70 apartenente Legii Insolvenței nr. 85/2014.
În consecință, pentru motivele expuse supra, s-a solicitat admiterea prezentei cereri, având drept consecință deschiderea
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procedurii generale de insolvență a debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA.
În drept, au fost invocate dispozițiile art. 65 și art. 70 din Legea Insolvenței nr. 85/2014.
Conform disp. art. 411 C.proc.civ, s-a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.
Anexat cererii s-au depus documentele care dovedesc cele susținute, respectiv:
-Contractul de Furnizare nr. 01/183/01.09.2020-în copie certificată pentru conformitate;
-Factura nr. 23/30.03.2021-în copie certificată pentru conformitate;
-Factura nr. 24/05.04.2021-în copie certificată pentru conformitate;
-Factura nr. 26/26.04.2021-în copie certificată pentru conformitate;
-Factura nr. 27/05.05.2021-în copie certificată pentru conformitate;
-Factura nr. 28/05.05.2021-în copie certificată pentru conformitate;
-Factura nr. 31/26.05.2021-în copie certificată pentru conformitate;
-Situația cont client debitoare-în copie certificată pentru conformitate;
-Extras Recom al societăţii Explo Mining Coal SRL, la zi-în copie certificată pentru conformitate;
-Împuternicire avocațială
-taxă judiciară de timbru, în cuantum de 200 lei.
La data de 22.10.2021, creditoarea Explo Mining Coal SRL a depus la dosarul cauzei în temeiul prevederilor art. 45, al
Legii 85/2014 Precizare la cererea de deschidere a procedurii de insolvență a debitoarei Colterm SA prin care a arătat că
înțelege să își completez cererea inițială de deschidere a procedurii de insolvență a debitoarei Compania Locală de
Termoficare Colterm SA, în sensul indicării unui practician în insolvență spre a prelua poziția de administrator judiciar
al acesteia. În acest sens, s-a solicitat instanței a lua act de prezenta precizare și, în măsura în care instanța va admite
cererea de deschidere a procedurii de insolvență față de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, să
dispună desemnarea în calitate de administrator judiciar al acesteia a consorțiului format din practicienii în insolvență
Alfa & Quantum Consulting SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiș, CIF RO 21284487,
RFO II – 0235 (lider de consorţiu), Maestro SPRL, cu sediul în Constanța, str. Dr. Aristide Caratzalli, nr. 24, jud.
Constanța, CIF RO 20553269, RFO II – 0270 şi Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71,
ap. 1, jud. Timiș, CIF RO 21390976, avându-l lider de consorțiu pe practicianul în insolvență Alfa & Quantum
Consulting SPRL. Totodată, anexat în susținerea cererii, s-a depus dovada admiterii cererii în dosar nr. 3335/30/2021
având ca obiect ordonanță de plată împotriva debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA, dosar în care
Explo Mining Coal SRL are calitate de creditoare.
În probațiune s-a depus dovada eligibilității practicienilor în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL, Maestro
SPRL și Insolvein SPRL.
Analizând în procedură necontencioasă cererea debitoarei, în raport de înscrisurile anexate acesteia, precum şi
dispoziţiile legale aplicabile în cauză, instanţa reţine următoarele:
În conformitate cu art. 66 și 67 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.
Potrivit art. 66 al. 4 din acelaşi act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor
prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă.
Pentru promovarea unei cereri de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, trebuie să fie întrunite condiţiile
prevăzute de art. 66 din Legea nr. 85/2014.
Conform dispoziţiilor art. 66 al. 1 din lege, 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,
la cerere fiind ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii
insolvenţei.
De asemenea, potrivit al. 4, „debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă va putea să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentului titlu”.
Insolvenţa este definită, prin art. 5 pct. 29 din lege ca fiind „acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile”.
Din înscrisurile anexate cererii (în special lista creditorilor și balanţa de verificare pentru luna anterioară introducerii
cererii) rezultă că debitoarea nu îşi mai poate plăti datoriile, din cauza insuficienţei fondurilor băneşti necesare în acest
sens.
În consecinţă, considerând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66 din lege și văzând dispoziţiile art. 5 pct. 29 și 72
din Legea nr. 85/2014, va admite cererea şi va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței şi, ca o consecinţă
a acestui fapt, se vor dispune măsurile prevăzute de lege.
Cât priveşte cererile de deschidere a procedurii de insolventa formulate de creditorii Axo Util SRL, cu sediul în
Timișoara, De 838/1, nr. 8, jud. Timiș, J35/224/2007, CIF RO 21921091, cu sediul procedural ales în Timișoara, str.
Constanța, nr. 3, jud. Timiș, la Cabinet de Avocat Dan Șurianu, Redolaj SRL-în reorganizare-cu sediul în Oradea, str.
Olteniei, nr. 36, jud. Bihor, J05/2256/2005, CUI RO 18103548, Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X
SRL, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 1, ap. 33, sector 5, J40/243/2019, CUI RO
18575630, cu sediul procedural ales în Târgu – Jiu, str. Aleea Macului, nr. 1, jud. Gorj, OTP Bank România SA, cu
sediul în București, nr. 66 – 68, sector 1, J40/10296/1995, CUI RO 7926069, Romtim Instal SRL, cu sediul în com.
Giroc, sat. Chișoda, str. Calea Șagului, nr. 201, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO 13894280, TMG Guard SRL Târgu
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Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, str. Lalelelor, nr. 3B, jud. Gorj, J18/76/2016, CUI RO 35469698, ABN Machine Repairs
SRL, cu sediul în Timișoara, Piața Karlsruhe, nr. 15, ap. 7, jud. Timiș, J35/2854/2019, CUI RO 41380306, Purec
International SRL, cu sediul în Timișoara, str. Mureș, nr. 3, sc. B, ap. 3, jud. Timiș, J35/3087/2013, CUI RO 32587184,
Aquatim SA, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, jud. Timiș, J35/4096/1992, CIF RO 3041480,
Movistar Vox Mobile SRL, cu sediul în sat. Vinga, nr. 1188, jud. Arad, J2/285/2015, CUI RO 34219103, Municipiul
Timișoara prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, jud. Timiș, CIF RO
14756536, Explo Mining Coal SRL, cu sediul în Timișoara, str. Emanoil Ungureanu, nr. 3, et. 1, spațiu nr. 4, biroul nr.
7, jud. Timis, J35/3074/2015, CIF RO 35342014, cu sediul procedural ales la SCPA Panduru & Panduru în Timișoara,
se reţine că, potrivit disp. art. 66 alin 7 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvența „dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, sunt formulate cereri de
deschidere a procedurii de către creditori, acestea se vor înregistra direct la cererea formulată de debitor. (…). În această
situaţie, se va proceda la soluţionarea în procedură necontencioasă a cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia,
cererile creditorilor se vor califica drept declaraţii de creanţă, iar în cazul respingerii sale, se vor soluţiona cererile
creditorilor, potrivit art. 72 și următoarele”. Prin urmare, cererile creditorilor vor fi avute în vedere ca declaraţii de
creanţă, ulterior deschiderii procedurii, de administratorul judiciar, cu ocazia verificării creanţelor.
Întrucât cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de creditoarea Axo Util SRL, cu sediul în Timișoara,
De 838/1, nr. 8, jud. Timiș, J35/224/2007, CIF RO 21921091, cu sediul procedural ales în Timișoara, str. Constanța, nr.
3, jud. Timiș, la Cabinet de Avocat Dan Șurianu, va fi calificată drept declaraţie de creanţă, urmând a fi analizată de
practicianul în insolvenţă, contestaţia formulată de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul
în Timișosra, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO 16063013 în dosarul nr.
4331/30/2021 faţă de cererea formulată de creditoarea Axo Util SRL este fără obiect, având în vedere și existenţa
propriei cereri prin care se recunoaşte starea de insolvenţă.
În ceea ce priveşte administratorul judiciar provizoriu ce se va desemna, judecătorul sindic constată că în acest sens sunt
formulate mai multe cereri, atât de către debitoare cât și de creditorii care au solicitat, la rândul lor, deschiderea
procedurii insolvenței faţă de societatea debitoare şi ale căror cereri sunt, în condiţiile legii, având în vedere admiterea
cererii debitoarei, recalificate ca declaraţii de creanţă.
Aşa fiind, judecătorul sindic constată că, potrivit dispoziţiilor aliniatului 1 lit. d al articolului 45 din Legea 85/2014, în
cazul în care atât debitorul cât și creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar, va avea prevalenţă
cererea creditorului.
În acest sens se constată formulate mai multe cereri ale unor creditori ai debitoarei care au cerut numirea în această
calitate a mai multor practicieni în insolvenţă şi, în condiţiile în care dispoziţiile textului de lege citat mai sus nu indică
niciun criteriu pentru desemnarea administratorului judiciar provizoriu în cazul unei pluralităţi a cererii creditorilor,
persoana desemnată rămâne la aprecierea judecătorului sindic, care va avea în vedere specificul dosarului,
complexitatea cauzei, experienţa practicienilor în insolvenţă, numărul de specialişti angajaţi sau colaboratori ai
practicianului s.a.
Aşadar, analizând ofertele şi activitatea practicienilor în insolvenţă ce se solicită a fi desemnaţi provizoriu în cadrul
prezentei proceduri, judecătorul sindic constată că se solicită desemnarea a patru practicieni cu experienţă şi bază
materială substanţiale care astfel, sunt apţi toţi a îndeplini atribuţiile specifice în dosar, însă doar unii dintre ei,
consorţiul format din practicienii în insolvenţă Alfa & Quantum Consulting SPRL, Maestro SPRL, și Insolvein SPRL,
îşi au sediul în oraşul în care funcţionează debitoarea, și sunt astfel cei mai în măsură să intervină de urgenţă pentru
rezolvarea potenţialelor probleme ce pot interveni în această procedură, dat fiind impactul social al acestei insolvențe,
ce vizează un furnizor de energie termică extrem de important în localitate, ce asigură apa caldă și căldura pentru circa
55% din populaţia oraşului.
Consorţiul este format din profesionişti pe care îi recomandă, pe lângă cele arătate mai sus legate de necesitatea
prezenţei în zona în care îşi desfăşoară activitatea debitoarea, o bună reputaţie profesională, o îndelungată şi bogată
experienţă precum și o bază materială și umană substanţială, în măsură să la asigure îndeplinirea cu celeritate şi
profesionalism a obligaţiilor ce le revin.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișosra, str.
Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO 16063013.
În temeiul disp. art. 71 al. 1 și 2 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii generale de
insolvenţă faţă de debitoarea Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph
Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO 16063013.
Potrivit disp. art. 45 al. 1 lit. d) și art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând și prevederile O.U.G. nr.
86/2006, desemnează administrator judiciar provizoriu consorţiul format din practicienii în insolvenţă Alfa & Quantum
Consulting SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiș, CIF RO 21284487, RFO II – 0235
(lider de consorţiu), Maestro SPRL, cu sediul în Constanța, str. Dr. Aristide Caratzalli, nr. 24, jud. Constanța, CIF RO
20553269, RFO II – 0270 şi Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiș, CIF
RO 21390976, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de disp. art. 58 din lege, stabilind pentru acesta un onorariu de
5.000 lei, a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în administrarea U.N.P.I.R. Timiş, în temeiul art. 39 al. 4
din Legea insolvenței şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. Timiş în acest sens.
În conformitate cu disp. art. 99-100 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune notificarea de către
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administratorul judiciar a deschiderii procedurii debitoarei Compania Locală de Termoficare Colterm SA, cu sediul în
Timișosra, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO 16063013, creditorilor şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării
menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 la data de
15.11.2021.
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă la data de 10.12.2021.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la data de 30.12.2021.
Pune în vedere administratorului judiciar să trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă tabelul
preliminar al creanţelor și să depună la dosar dovada publicării lui.
Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce
vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel.
Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei,
precum și de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror
alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul
formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al
contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui
creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată,
judecătorul sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă.
Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 19.01.2022.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 06.12.2021.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 04.01.2022, ora 12, la sediul administratorului judiciar şi convoacă
creditorii debitoarei.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul judiciar.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar
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 administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti
vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Stabileşte termen administrativ de control la data de 17.02.2022, pentru când administratorul judiciar se va conforma
dispoziţiilor instanţei în sensul de a întocmi, conform disp. art. 59 al. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvență, și va depune la dosar raportul de activitate, cu cel puţin 7 zile înainte de
termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile și înscrisurile emise.
Pune în vedere administratorului judiciar să se prezinte (sau să delege un reprezentant care să se prezinte) periodic la
Serviciul Arhivă, să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să
solicite Serviciului Arhivă copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le insereze
într-un raport pe care să îl publice în B.I.P., dovezile de publicare în B.P.I. urmând a le depune la dosar.
Califică cererile de deschidere a procedurii insolvenței formulate de creditorii Axo Util SRL, cu sediul în Timișoara, De
838/1, nr. 8, jud. Timiș, J35/224/2007, CIF RO 21921091, cu sediul procedural ales în Timișoara, str. Constanța, nr. 3,
jud. Timiș, la Cabinet de Avocat Dan Șurianu, Redolaj SRL-în reorganizare-cu sediul în Oradea, str. Olteniei, nr. 36,
jud. Bihor, J05/2256/2005, CUI RO 18103548, Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X SRL, cu sediul în
București, Splaiul Independenței, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 1, ap. 33, sector 5, J40/243/2019, CUI RO 18575630, cu sediul
procedural ales în Târgu – Jiu, str. Aleea Macului, nr. 1, jud. Gorj, OTP Bank România SA, cu sediul în București, nr.
66 – 68, sector 1, J40/10296/1995, CUI RO 7926069, Romtim Instal SRL, cu sediul în com. Giroc, sat. Chișoda, str.
Calea Șagului, nr. 201, jud. Timiș, J35/185/2004, CUI RO 13894280, TMG Guard SRL Târgu Jiu, cu sediul în Târgu
Jiu, str. Lalelelor, nr. 3B, jud. Gorj, J18/76/2016, CUI RO 35469698, ABN Machine Repairs SRL, cu sediul în
Timișoara, Piața Karlsruhe, nr. 15, ap. 7, jud. Timiș, J35/2854/2019, CUI RO 41380306, Purec International SRL, cu
sediul în Timișoara, str. Mureș, nr. 3, sc. B, ap. 3, jud. Timiș, J35/3087/2013, CUI RO 32587184, Aquatim SA, cu
sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, jud. Timiș, J35/4096/1992, CIF RO 3041480, Movistar Vox Mobile
SRL, cu sediul în sat. Vinga, nr. 1188, jud. Arad, J2/285/2015, CUI RO 34219103, Municipiul Timișoara prin Primar,
cu sediul în Timișoara, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, jud. Timiș, CIF RO 14756536, Explo Mining
Coal SRL, cu sediul în Timișoara, str. Emanoil Ungureanu, nr. 3, et. 1, spațiu nr. 4, biroul nr. 7, jud. Timis,
J35/3074/2015, CIF RO 35342014, cu sediul procedural ales la SCPA Panduru & Panduru în Timișoara, str. Emanoil
Ungureanu, nr. 3, sc. A, ap. 2, jud. Timis, ca fiind cereri de creanţă care urmează să fie verificate de administratorul
judiciar.
Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Timiș.
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.10.2021.
Președinte, Judecător-sindic,
Grefier-sindic,
Casiana Todor
Mariana Budur
Red. C.T./Tehn M.B. – 08.11.2021;
ex., com. ex.-debitoare, adm. judiciar, ORC, Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, UNPIR,
Judecătoria Timişoara, Tribunalul Timiș, Curtea de Apel Timişoara
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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