BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 9539/02.06.2022
Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VALDUN INFO S.R.L., cod unic de înregistrare: 37914406
Dos. nr. 215/1285/2022
TRIBUNALUL SPECIALIZAT CLUJ
Tabel defintiv al creanțelor Valdun Info SRL
Nr. 889/31.05.2022.
Suma
Suma
Admis creanță
Nr. Nume/Denumire
Adresa
% din
solicitată
înscrisă nescadentă/sub
Crt.
creditor
completă
grupă
(lei)
(lei)
condiție
CREANȚE BUGETARE
mun. ClujDGRFP ClujNapoca, Piața
1.
Napoca – AJFP Avram Iancu,
49.726
49.726
100
Cluj
nr. 19, jud.
Cluj
TOTAL GRUPĂ
49.726
49.726
100
CREANȚE CHIROGRAFARE
2.

D. G.
TOTAL GRUPĂ
TOTAL GENERAL

--

62.013,47

62.013,47

62.013,47
62.013,47
111.739,47
111.739,47
Lichidator judiciar CII Hînganu Horațiu

% din
total

Observații

44,50

Art. 161,
alin. 1, pct.
5

44,50

100

55,50

100
100

55,50
100

Art. 161,
alin. 1),
pct. 10)

2. Societatea CLUJ ARENA SA, cod unic de înregistrare: 29104700
Adunarea generală a creditorilor privind Societatea Cluj Arena SA
Nr. 380/ 31.05.2022
Termen de judecată: 08.06.2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 443/1285/2017 al Tribunalul Specializat Cluj.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4 programul arhivei/registraturii
instanței L-V între orele 08:30 – 12:30. Judecător-sindic: dna Ancuța Pavelescu.
3.Debitor: Cluj Arena SA cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului, nr. 2, jud. Cluj, înmatriculată la ORC de
pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2330/2011, CUI: RO 29104700.
4. Lichidator judiciar: Prestigiu SPRL, CUI: RO 35570268, sediul social Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 21, ap. 11A, jud.
Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 0837, Tel. 0264.433899, e-mail:
officeprestigiu@gmail.com. Nume și prenume reprezentant lichidator persoană juridică: Nuna Marinela Corina.
5. Subscrisa: Prestigiu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Cluj Arena SA, conform încheierii din data
de 23.08.2017, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 443/1285/2017, conform art. 47 și urm.
coroborat cu art. 57 alin.2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
convoacă:
adunarea generală a creditorilor
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Specializat Cluj din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4,
sala 249, jud. Cluj în data 08.06.2022, ora 08.30.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin
corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a
încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin
orice mijloace până în data de în data 07.06.2022, ora 16șș, lichidatorului judiciar.
Ordine de zi
1. Aprobarea raportului final și al bilanțului de închidere întocmit în cadrul prezentei proceduri de insolvență în
formă simplificată.
În conformitate cu dispozițiile cuprinse în art. 167 alin. 1 ultima tz, al legiin 85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolvenție și de insolvență, creditorii pot formula obiecțiuni la raportul final cu cel puțin 5 zile înainte de data
convocării.
Lichidator judiciar Prestigiu SPRL
prin asociat coord. Nuna Corina
*
Raport lunar de activitate privind procedura simplificată a falimentului Societatea Cluj Arena SA
Nr. 381/31.05.2022
Termen de judecată: 08.06.2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 443/1285/2017 al Tribunalul Specializat Cluj.
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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2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4 programul arhivei/registraturii
instanței L-V între orele 08:30 – 12:30. Judecător-sindic: dna Ancuța Pavelescu.
3.Debitor: Cluj Arena SA cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului, nr. 2, jud. Cluj, înmatriculată la ORC de
pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2330/2011, CUI: RO 29104700.
4. Lichidator judiciar: Prestigiu SPRL, CUI: RO 35570268, sediul social Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 21, ap. 11A, jud.
Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 0837, Tel. 0264.433899, e-mail:
office@prestigiu.eu. Nume și prenume reprezentant lichidator persoană juridică: Nuna Marinela Corina.
5.Administrator special: Muntean Crina Ioana;
6.Subscrisa: Prestigiu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Cluj Arena SA, în dosarul nr.
443/1285/2017 al Tribunalul Specializat Cluj, conform art. 59 alin. 2 coroborat cu art. 5 pct. 28 din Legea 85/ 2014
privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, publică, în extras:
Raport
privind stadiul procedurii insolvenței în formă simplificată dispusă față de Societatea Cluj Arena SA
cu solicitarea de închidere a procedurii conform dispozițiilor art. 167 din Legea nr. 85/2014
I. Informații preliminare
Prin sentința civilă nr. 1339 din data de 23 august 2017 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu numărul
indicat mai sus, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă simplificată față de Societatea Cluj Arena SA, la
solicitarea acesteia, societatea noastră fiind desemnată lichidator judiciar în vederea administrării procedurii insolvenței
și a îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de art. 64 al legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență.
II. Demersurile efectuate de către lichidatorul judiciar
a. Notificarea prin BPI, ziar de circulație națională și potrivit C.proc. civ. creditorilor și debitorului
În temeiul art. 99 al Legii 85/2014 am procedat la notificarea deschiderii procedurii de insolvență, precum și a
termenelor stabilite de judecătorul-sindic, prin publicare în BPI nr. 15.711/25.08.2017, aceasta fiind publicată și într-un
ziar de largă circulație, respectiv în cotidianul Național din data de 28.08.2017, precum și în condițiile cpc creditorilor
idenhtificați în lista creditorilor pusă la dispoziție de reprezentanții legali ai debitoarei.
Notificarea a fost transmisă în condițiile Codului de procedură civilă principalelor instituții ale statului unde debitoarea
ar putea figura cu debite născute înainte de data deschiderii procedurii, precum și furnizorilor de utilități.
De asemenea, lichidatorul judiciar în exercitarea atribuțiilor a procedat la notificarea reprezentantului legal al societății
debitoare, căruia i s-a adus la cunostință faptul că, împotriva societății pe care o reprezintă s-a dispus deschiderea
procedurii insolvenței în formă simplificată, motiv pentru care, acesta este obligat să pună la dispoziția lichidatorului
judiciar documentele prevăzute în art. 67 în termenul prevăzut de art. 74 al Legii 85/2014, sub sancțiunea prevăzută de
art. 82 din Legea 85/ 2014 și anume sancțiunea ridicării dreptului de administrare, dar și posibilitatea aplicării unei
amenzi prevăzute de art. 60 alin. 2 din lege, de către judecătorul sindic.
b. Desemnarea administratorului special. Predarea documentelor prevăzute de art. 67 din Legea 85/ 2014
În conformitate cu dispozițiile cuprinse în art. 5 pct. 4 coroborat cu art. 52 și art. 53 din Legea 85/2014, lichidatorul
judiciar a convocat adunarea generală a acționarilor pentru data de 04.09.2017, pentru desemnarea administratorului
special al Societății Cluj Arena SA care să îndeplinească atribuțiile stabilite de art. 56 alin. 1 al legii 85/2014. Atribuțiile
acestuia au fost exemplificate prin convocatorul comunicat atât la domiciliul asociatului unic, cât și la sediul social al
debitoarei.
La data de 04.09.2017, acționarul unic a hotărât desemnarea în calitate de administrator special a dnei Muntean Ioana
Crina, fiind întocmit un proces verbal în acest sens.
c. Notificarea instituțiilor bancare
Un alt demers efectuat de lichidatorul judiciar a constat în notificarea instituțiilor bancare cu privire la deschiderea
procedurii insolvenței în formă simplificată referitoare la SC Cluj Arena SA comunicându-le acestora că, în temeiul
dispozițiilor art. 86 alin. 1 din Legea 85/2014 au obligația de a nu dispune de disponibilul bănesc aflat în contul
societății fără ordinul judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar sub sancțiunea prev. de art. 86 alin. 2 din legea
85/2014.
d. Analiza cererilor de admitere a creanțelor și întocmirea tabelului preliminar de creanțe
Ca urmare a faptului că s-a împlinit termenul pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor, lichidatorul judiciar a
constatat că, au fost înregistrate în termenul stabilit în acest sens,mai multe cereri de admitere a creanțelor, după cum
urmează: DGRFP Cluj Nappoca prin Administrația Jud. a Finanțelor Publice Cluj pentru o creanță beneficiară a unei
cauze de preferință în cuantum de 13.119.320 lei, DGRFP Clujj Napoca prin Administrația Jud. a Finanțelor Publice
Cluj pentru o creanță în cuantum de 2.2825.534 lei, Municipiul Cluj Napoca pentru o creanță bugetară în cuantum de
15.514.267 lei, SC Eco Garden Construct SRL pentru o creanță chirografară în cuantum de 83.202,90 lei, SC Rosal
Grup SA pentru o creanță chirografară în cuantum de 4.270,85 lei, SC E.On Energie România SA pentru o creanță
chirografară în cuantum de 50.438,55 lei, Compania de Apă Someș SA pentru o creanță chirografară în cuantum de
30.107,33 lei, SC Sagrada SRL, pentru o creanță chirografară în cunatum de 62.281 lei.
Analizând cererile de admitere a creanțelor, lichidatorul judiciar a constatat că acestea au fost declarate în termenul
stabilit de judecătorul sindic în acest sens, sunt dovedite, fiind creanțe certe, lichide și exigibile care au luat naștere
anterior deschiderii procedurii de insolvență a debitoarei, astfel încât au fost admise la masa credală, în cuantumul și cu
rangurile de preferință solicitate.
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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În condițiile în care societatea înregistra datorii salariale, acestea au fost înscrise din oficiu în tabelul preliminar al
creditorilor, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în art. 102 alin. 1 al legii 85/2014. Tabelul preliminar de creanțe a
fost înregistrat la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 19.220/17.10.2017. Împotriva Tabelului Preliminar de creanțe,
creditorii și nici o altă persoană interesată nu au înregistrat contestații.
e. Convocarea Adunării Generale a Creditorilor. Hotărâri
Creditorii au fost convocați, în temeiul art. 47 alin. 1 din Legea 85/ 2014, de către lichidatorul judiciar prin convocatorul
publicat în BPI nr. 19.014/13.10.2017, la sediul lichidatorului judiciar în data de 23.10.2017 având următoarea ordine
de zi:
✓ Confirmarea Prestigiu SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC Cluj Arena SA;
✓ Stabilirea onorariului acestuia în cuantum de 3.500 lei lunar + TVA și 7%+TVA din sumele atrase al masa credală.
În ce privește mersul dezbaterilor, acesta a fost consemnat în cadrul procesului verbal încheiat cu acea ocazie, proces
verbal care în conformitate cu dispozițiile cuprinse în art. 48 al legii 85/2014 a fost înregistrat la dosarul cauzei, fiind
comunicat și prin publicare în BPI nr. 19.920/25.10.2017.
Raportat la modalitatea în care creditorii și-au exercitat dreptul de vot, în cadrul adunării generale a creditorilor a fost
adoptată următoarea hotărâre:
✓ Confirmă Prestigiu SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei;
✓ Aprobă lichidatorului judiciar un onorariu de 3.500 lei/lună, exclusiv TVA, și un onorariu de succes de 5% din
sumele atrase la masa credală.
Împotriva hotărârii adoptate niciuna dintre părți nu a formulat contestație în conformitate cu dispozițiile cuprinse în art.
48 al legii 85/2014.
La data de 2 nov. 2017, lichidatorul judiciar a convocat adunarea generală a creditorilor, având ca ordine de zi:
✓ Constituirea Comitetului Creditorilor compus din: Primăria Mun. Cluj Napoca – președinte, DGRFP Cluj Napoca
prin Administrația Jud. a Finanțelor Publice Cluj și SC Eco Garden Construct SRL – în calitate de membri;
✓ Aprobarea ofertei de evaluare a bunurilor mobile ale debitoarei Cluj ASrena SA comunicată de dl. Expert evaluator
Belu-Marius,-mebru ANEVAR la prețul de 4.500 lei, conform, inventarelor întocmite.
În ce privește mersul dezbaterilor, acesta a fost consemnat în cadrul procesului verbal încheiat cu acea ocazie, proces
verbal care în conformitate cu dispoziițiile cuprinse în art. 48 al legii a fost înregistrat la dosarul cauzei, fiind comunicat
prin publicare în BPI. .
În cadrul acelei adunări generale a. creditorilor au fost adoptate următoarele hotărâri:
✓ Aprobă constituirea Comitetului Creditorilor, în forma propusă de către lichidatorul judiciar, respectiv aceasta va fi
compusă din: Primăria mun. Cluj Napoca-președinte, DGRFP Cluj Napoca prin Administrația Jud. a Finanțelor Publice
Cluj și SC Eco Garden Construct SRL – în calitate de membri;
✓ Nu se aprobă onorariul expertului evaluator conform ofertei depuse în sumă de 4.500 lei.
f. Întocmirea raportului prevăzut de art. 97 al Legii nr. 85/2014 privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția
stării de insolvență a debitoarei. Inventarierea bunurilor conform art. 100 din Legea 85/2014
În condițiile în care lichidatorului judiciar i-au fost predate actele solicitate, pe de o parte, iar pe de altă parte ținând cont
că una dintre principalele atribuții ale lichidatorului judiciar este întocmirea în termen de 40 de zile de la data
deschiderii procedurii unui raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitoarei, am
procedat la analizarea actelor contabile predate.
În opinia noastră, în urma analizării documentelor puse la dispoziție de către persoana care a condus evidența contabilă
a debitoarei, coroborat cu rezultatele indicatorilor calculați, starea de insolvență a debitoarei poate fi explicată prin
prisma următoarelor motive:
✓ Impopsibilitatea onorării de către debitoare a cuantumului semnificativ al obligațiilor fiscale ce decurg din dreptul
de administrare și folosință al imobilului cu destinație de arena sportivă, cuantum determinat de autoritățile de control în
sarcina Cluj Arena SA în baza reglementărilor legale în domeniul fiscalității;
✓ Înregistrarea de pierderi succesive de către debitoare, aceste rezultate nefavorabile datorându-se devansării
veniturilor rezultate din derularea activității de către cuantumul însemnmat al cheltuielilor, în special al celor cu
ajustarrea TVA pentru bunurile capital aduse ca aport la asociere și pentru bunurile de capital proprii achioziționate
pentru realizarea scopului asocierii, al celor cu taxa pe clădiri și taxa pe teren care se datorau bugetului local, precum și
al celor cu amortizarea aferentă bunurilor de capital primite în folosință;
✓ Încetarea administrării imobilului Cluj Arena SA ca urmare a rezilierii contractului de asociere în participațiune
încheiat între Consiliul Județean Cluj și Cluj Arena SA pentru neatingerea de către debitoare a performanțelor
financiare pe care și le-a asumat prin contract, dispărând astfel obiectul de activitate al acesteia;
✓ Încasarea cu întârziere a creanțelor deținute de diverși clienți sau neîncasarea creanțelor, multe dintre acestea
devenind incerte sau litigioase;
✓ Instalarea unei stări de dezechilibru financiar la nivelul debitoarei;
✓ Acumularea de obligații neonorate față de furnizori, salariați, bugetul de stat și creditori diverși;
✓ Rezultate mai slabe, mai ales în ultimii 2 ani, ale indicatorilor economico-financiari analizați, în special la nivelul
lichidității generale, solvabilității și gradului de îndatorare.
Cu privire la incidența în prezenta cauză a dispozițiilor cuprinse în art. 117, respectiv 169 al legii, am concluzionat că
nu am identificat persoane din conducerea societății care să se facă vinovate de intrarea societății în încetare de plăți.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, raportul prev. de art. 97 al legii, precum și anunțul referitor la
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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întocmirea acestui act de procedură au fost înregsitrate la dosarul cauzei, fiind comunicate și prin publicare în BPI nr.
2.923/12.02.2028.
g. Inventarierea și evaluarea bunurilor debitoarei
Având în vedere că una dintre principalele atribuții ale lichidatorului judiciar este inventarierea bunurilor care la data
deschiderii procedurii se regăseau în patrimoniul scietății debitoare, lichidatorul judiciar a procedat pe cale de
consecință.
În condițiile în care în cadrul adunării generale a creditorilor din data de 02 nov. 2017 nu s-a adoptat vreo hotărâre cu
privre la desemnarea evaluatorului lichidatorul judiciar a procedat la convocarea unei noi adunări generale a creditorilor
pentru data de 27.11.2017, dată la care a fost aprobată oferta financiară a evaluatorului, hotărârea fiind comunicată prin
publicare în BPI nr. 22404/27.11.2017.
Ulterior finalizării raportului de evaluare, sinteza acestuia a fost înregistrată la dosarul cauzei și a fost comunicată prin
publicare în BPI nr. 1.676/25.01.2018.
h. Tabel definitiv de creanțe
În condițiile în care împotriva modalității de întocmire a Tabelului preliminar de creanțe, nici un creditor și nici o altă
persoană interesată nu a formulat contestație, pe de o parte, iar pe de altă parte fiind finalizat raportul de evaluare al
garanțiilor, în temeiul art. 112 din Legea 85/ 2014 a fost întocmit Tabelul definitiv de creanțe care a fost înregistrat la
dosarul cauzei și comunicat prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2.373/05.02.2018
i. Selectarea persoanelor de specialitate
În condițiile în care, în sarcina lichidatorului judiciar sunt prevăzute atât prin legea 85/2014, cît și prin legea 16/1996,
legea arhivelor naționale, obligații în ceea ce privește depozitarea fondului arhivistic al societăților aflate în insolvență,
fiind reglementată inclusiv procedura de decontare a acestor cheltuieli, am efectuat demersurile care se impuneau în
vederea selecției depozitarului arhivistic.
Astfel, au fost contactate societăți de profil, în vederea transmiterii de oferte finaciare pentru serviciile de specialitate
prestate, iar urmare a acestor demersuri pe adresa lichidatorului judiciar a parvenit o ofertă din partea unei specializate,
respectiv: SC Depozitul Arhivele Transilvania SRL
Pe de altă parte, în condițiile în care ținerea contabilității în conformitate cu legea este obligatorie și în cadrul procedurii
de insolvență în formă simplifcată, lichidatorul judiciar a solicitat de la o societate de profil o ofertă financiară.
Ofertele financiare ale prestatorilor de servicii au fost supuse aprobării adunării comitetului creditorilor idin data de
23.02.2018, convocatorul acesteia fiind următorul:
✓ Aprobarea ofertei financiare financiare prezentate de către SC Depozitul Arhivele Transilvania SRL de selectare,
legare și depozitare a fondului arhivistic al SC Cluj Arena SA la prețul de 4.610,98 lei;
✓ Aprobarea serviciilor de contabilitate, inclusiv întocmirea și depunerea declarațiilro fisdacle în cunatuim de 1.800
lei.
În cuprinsul convocatorului, lichidatorul judciar a întocmit o informare/referat în atenția creditorilor prin care am adus
la cunoștința tuturor părților ipotezele avute în vedere cu ocazia adoptării acestor măsuri.
Convocatorul adunării comitetului creditorilor a fost comunicat prin publicare în BPI nr. 3.487/19.02.2018, dovada
acestui demers constituind anexă al raportului de activitate întocmit.
În ce privește mersul dezbaterilor, acesta a fost consemnat în cadrul procesului verbal încheiat cu acea ocazie, proces
verbal care în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare a fost comunicat prin publicare în BPI nr. 4.073/26.02.2018,
fiind înregistrat și la dosarul cauzei.
Raportat la modalitatea în care creditorii și-au exercitat dreptul de vot, în cadrul adunării creditorilor a fost adoptată
următoarea hotărâre:
✓ Se aprobă oferta financiară prezentată de către SC Depozitul Arhivele Transilvania SRL de selectare, legare și
depozitare a fondului arhivistic al SC Cluj Arena SA la prețul de 4.610,98 lei;
✓ Se aprobă serviciile de contabilitate, inclusiv întocmirea și depunerea declarațiilor în cuantum de 1.800 lei/lunar.
În condițiile în care împotriva hotărâri adoptate în cadrul adunării generale a creditorilor nu au fost formulate
contestații, lichidatorul judiciar a procedat la încheierea contractului de prestări servicii și la predarea fondului arhivistic
al societății debitoare, fiind încheiat și contractul privind prestarea serviciilro de contabilitate.
j. Valorificarea bunurilor debitoarei
Fiind finalizat raportul de evaluare, lichidatorul judiciar a convocat adunarea generală a creditorilor pentru data de
23.02.2018, având ca ordine de zi:
✓ Aprobarea modalității de valorificare a bunurilor mobile ale SC Cluj Arena SA, constând în: echipamente, aparate și
instalații specifice activităților sportive desfășurate pe stadioane (în aer liber sau în interiorul acestuia), sistem wireless,
aparatură de curățenie în valoare totală de 888.407 lei, autoturism Skoda Octavia Business TDI în valoare de 43.982 lei
și Microbus Volkswagen Multivan în valoare de 76.658 lei, obiecte de inventar în valoare de 129.031 lei, tricouri, șepci,
căni, pixuri, brelocuri personalizate (inscripționate cu sigla stadionului Cluj Arena ) în valoare totală de 15.640 lei prin
negociere directă, în bloc, sau individual, fiind prioritară vânzarea în bloc, cu respectarea art. 154 alin. 2 din legea
85/2014, conform regulamentului anexat.
Se consideră vânzare în bloc și achiziționarea a cel puțin 70% din valoarea bunurilor cuprinse în raportul de evaluare.
Convocatorul adunării generale a creditorilor a fost comunicat prin publicare în BPI nr. 3.487/19.02.2018.
În cadrul adunării generale a creditorilor, raportat la modalitatea în care creditorii și-au exercitat dreptul de vot a fost
adoptată următoarea hotărâre:
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✓ Se aprobă modalitatea de valorificare propusă de lichidatorul judiciar.
Hotărârea a fost comunicată prin publicare în BPI nr. 4.073/23.02.2018, împotriva ei niciuna dintre părți nu a formulat
contestație.
În executarea hotărârii adunării generale a creditorilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, în exercitarea atribuțiilor care
revin lichidatorului judiciar, am efectuat demersurile care se impuneau în vederea valorificării bunurilor debitoarei, sens
în care lichidatorul judiciar a întocmit anunțuri publicitare, iar bunurile au fost expuse pe piață.
Urmare a acestor demersuri s-a reușit valorifcarea, în bloc, a unor bunuri mobile care reprezintă 86% din valoarea totală
a acestora, sens în care a fost încheiat procesul verbal de negociere.
De asemenea, au fost efectuate demersuri în vederea încasării contravalorii bunurilor imobile (prin destinație)
transferate cu ocazia predării bunului imobil Cluj Arena ca urmare a încetării contractului de asociere în participațiune.
În condițiile în care modalitatea de valorificare încuviințată inițial de creditori, a expirat, în data de 05.03.2019,
lichidatorul judiciar a convocat adunarea generală a creditorilor în vederea aprobării noii modalități de valorificare prin
diminuarea prețului de evaluare cu 70% a următoarelor bunuri: Notebook Asus Intel-Core 15-42, Laptop Asa C751JY,
video proiector Epson, presenter Wi-Fi, radiotel portabil (3 seturi), omnitronic VHF, meetle studio, ghilotină, tablă
magnetică, antenă Omnidirecțională, unitate de calculator Intelcore 15 Lic, unitate de calculșator HP, tricouri, șepci,
căni, pixuri, brelocuri (inscripționate cu sigla stadionului Cluj Arena).
Prin convocator, lichidatorul judiciar a prevăzut ca modalitate de valorificare și valorificarea la cel mai mare preț oferit,
în măsura în care nu se reușea valorificarea în condițiile de preț inițiale.
Raportat la modalitatea în care creditorii și-au exercitat dreptul de vot, în cadrul acelei adunări generale a creditorilor a
fost aprobată propunerea lichidatorului judiciar.
Hotărârea adoptată a fost comunicată prin publicare în BPI nr. nr. 16.682/10.09.2019, iar niciuna dintre părți nu a
formulat contestație în temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 48 alin. 7 al legii 85/2014.
k. Întocmirea raportului asupra fondurilor obținute din lichidare
Sumele obținute dfin valorificarea bunurilor fiind consemnatre în contul de acumulare al averii debitoarei, au făcut
obiectul unui raport asupra fondurilor obținute din lichidare și a unui plan de distribuire, întocmit în conformitate cu
dispozițiile cuprinse în art. 159 al legii respectiv art. 161, prin care după acoperirea cheltuielilor de procedură, s-a
propus efectuarea următoarelor distribuiri între creditori:
✓ DGRFP Cluj Napoca prin Administrația Jud. a Finanțelor Publice Cluj – 631.471,05 lei;
✓ Creanțe salarile – 188.547 lei;
✓ DGRFP Cluj Napoca prin Administrația Jud. a Finanțelor Publice Cluj – 57.296,04 lei;
✓ Municipiul Cluj Napoca – 72.685,90 lei.
Nefiind formulate contestații împotriva modalității de întocmire a planului de distribuire între creditori, lichidatorul
judiciar a procedat la executarea lui așa cum a fost întocmit.
l. Recuperarea creanțelor deținute de debitoare
Având în vedere că societatea înregistra potrivit evidenței contabile, sume de recuperat față de debitori săi, iar potrivit
dispozițiilor cuprinse în art. 64 alin. 1 lit. g al legii este “urmărirea încasării creanțelor rezultate din transferul de bunuri
sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii, încasarea creanțelor, formularea și susținerea
acțiunilor în pretenții pentru încasarea creanțelor debitorului”, am efectuat demersurile care se impuneau în acest sens.
Astfel au fost formulate cereri în instanță, iar ulterior, titlurile executorii au fost valorificate pe calea procedurii de
exeutare silită, sumele astfel obținute fiind consemnate în contul de acumulare al averii debitoarei, fiind obiectul
distrbuirii efectuate în cauză sau acoperirii cheltuielilor de procedură.
III. Închiderea procedurii pentru lipsa fondurilor în temeiul art. 167 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenței și de insolvență
Raportat la faptul că procedura de insolvență în formă simplificată a fost finalizată, fiind parcursă integral, considerăm
că nu ma există niciun motiv pentru continuarea acesteia, astfel că lichidatorul judiciar propune închiderea procedurii de
insolvență, creditorii urmând să fie convocați în vederea supunerii spre aprobarea lor a raportului final precum și
bilanțului de închidere.
IV. Solicitări adresate onoratei instanțe:
Având în vedere toate aceste aspecte invedertae, solicităm ca prin Sentința Civilă ce o veți pronunța în cauză să
dispuneți:
✓ Închiderea procedurii insolvenței în formă simplificată referitoare la SC Cluj Arena SA și radierea acesteia din
evidențele Oficiului Registrului Comerțului;
✓ Descărcarea lichidatorului judiciar și a persoanelor care l-au asistat de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire
la procedură, debitor și averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferință, acționari sau asociați.
CLUJ-NAPOCA Lichidator judiciar
31.05.2022 Prestigiu SPRL
Pract. în insolv. Nuna Marinela Corina
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