BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10241/14.06.2022
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EDITURA STEAUA NORDULUI SRL, cod unic de înregistrare: 15379361
Convocare adunarea creditorilor
Număr: 1380 Data emiterii 14.06.2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6857/118/2017, Tribunal: Constanţa, Secţia aIIa Civilă, Judecător-sindic Bojin
Claudia Ionela
2. Registratura instanţei: Constanţa, str. Traian, nr.31 Număr de telefon 0241/606591 Programul arhivei luni -vineri:
8,30-12,30.
3.Debitor: SC EDITURA STEAUA NORDULUI SRL Cod de identificare fiscală, 15379361 sediul social: str. Banu
Mihalcea, nr. 23, Judet Constanţa, număr de ordine în registrul comerţului: J13/1321/2003.
4. Lichidator judiciar:Cabinetul individual de insolvenţă Nicolae Anca, cu sediul în Constanţa,
str. Fundatura 1 Mai,Nr.FN cod înregistrare fiscală :23269092,atestat nr.1B2083, Tel.0722/637659,
E-mail:anca_sms@yahoo.com
5.Subscrisa: Cabinetul individual de insolvenţă Nicolae Anca în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
EDITURA STEAUA NORDULUI SRL conform încheierii nr. 2100 din 18.12.2017 pronunţată de Tribunalul
Constanţa, secţia aIIa Civilă, în dosarul 6857/118/2017 în temeiul art. în temeiul art. 48 și următoarele din din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, convoacă adunarea creditorilor debitorului:
SC EDITURA STEAUA NORDULUI SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Cabinetul individual de insolvenţă Nicolae Anca
Adresa: Constanţa, str. Fundatura 1 Mai, nr. FN la data de 23.06.2022 ora 15,00
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace și înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru
exprimarea votului.
Ordinea de zi:
1.Exprimarea unui punct de vedere cu privire la valorificarea bunurilor din averea debitoarei conform ofertei anexate
primite de catre lichidatorul judiciar.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar:
Cabinetul individual de insolvenţă Nicolae Anca
Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea JUZ CONSTRUCT S.R.L., cod unic de înregistrare: 39815662
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Strada Elena Doamna nr.1A
Dosar 1168/99/2022 (Număr în format vechi 29/2022)
Termen 30.09.2022
Comunicare
Încheiere + sentinţă civilă +nr.415,
emisă la 09.06.2022
Către,
Creditor
1. Polivalent SRL-Piatra Neamţ, b-dul General Dăscălescu, nr.324 A, judeţ Neamţ
2. SC Rialuc Constructii LKN SRL Iaşi, strada Ciurchi, nr.24, număr cadastral 166619-c1-U5, apartament 5, Judeţ Iaşi
3. Steel Transport & Logistic SRL-București, sector 3, b-dul Basarabia, nr.256 G, indicativ 3-3, bloc D.Center, etaj 3
Debitor
4. Juz Construct SRL Iaşi, str. Albineţ, nr.47, judeţ Iaşi
Lichidator
5. Eurobusiness LRJ S.P.R.L-Iaşi, str. Zorilor, nr.11, Judeţ Iaşi
Se comunică, alăturat, copia încheierii + sentinţei civile nr.415 din data de 09.06.2022, pronunţată în dosarul
nr.1168/99/2022 (număr în format vechi 29/2022), de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă de Contencios Administrativ și
Fiscal, privind debitorul Juz Construct SRL, cu sediul în Iaşi, str. Albineţ, nr.47, având nr.de înregistrare în registrul
comerţului J22-2310-2018, CUI 39815662.
Parafa președintelui instanței,
Grefier,
*
Dosar nr.1168/99/2022 (Număr în format vechi 29/2022)
România, Tribunalul Iași, Județul Iași, Secţia II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
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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Încheiere
Şedinţa publică din 27 Mai 2022
Președinte Miţică Alexandru
Grefier Dana Cazmir
Pe rol fiind judecarea cauzei privind pe creditor Polivalent SRL, creditor Steel Transport & Logistic SRL, creditor SC
Rialuc Constructii LKN SRL și pe debitor Juz Construct SRL, având ca obiect procedura insolvenței – societăţi cu
răspundere limitată. La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reprezentantul creditorului SC Rialuc
Constructii Lkn SRL, avocat Botez Dana, precum şi reprezentantul debitorului, avocat substituent Munteanu Oana,
lipsă fiind celelalte părţi. Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei
că s-a depus o nouă cerere de deschidere a procedurii de către SC Rialuc Constructii LKN SRL, după care;
Reprezentantul debitorului, având cuvântul solicită a se observa că declaraţia de creanţă a creditorului Polivalent SRL a
rămas fără obiect și să fie rectificat citativul în acest sens. Instanţa constată că declaraţia de creanţă a creditorului
Polivalent SRL a rămas fără obiect, acest aspect va fi menţionat în dispozitivul hotărârii. Totodată, instanţa constată că a
fost depusă la dosar dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 200 ron aferentă cererii de deschidere a procedurii.
Instanţa constată că lipsa de procedura cu privire la creditorul SC Rialuc Constructii LKN SRL se acoperă prin prezenţa
părţilor. Instanţa acordă cuvântul pe cererea de deschidere a procedurii formulată de SC Rialuc Constructii LKN SRL,
precum și pe cea formulată de Steel Transport & Logistic SRL, respectiv pe contestaţia formulată de debitor împotriva
creditorului Steel Transport & Logistic SRL. Reprezentantul debitorului, având cuvântul, recunoaşte în totalitate creanţa
creditorului SC Rialuc Constructii LKN SRL, solicitând totodată şi desemnarea lichidatorului judiciar propus de acest
creditor, respectiv Eurobusiness LRJ SPRL.
Cu privire la contestaţia formulată împotriva creditorului Steel Transport & Logistic SRL, reprezentantul debitorului
solicită admiterea acesteia, fiind contestat caracterul cert al creanţei, având în vedere că acest creditor nu indică în mod
expres care este cuantumul total al creanţei. Se invocă existenţa a trei bilete la ordin, fără a fi indicat modul în care au
fost emise acestea și pentru ce. De asemenea, debitorul a precizat că biletul la ordin nr.1, era emis în alb și completat de
creditoare cu o sumă care nu corespunde realităţii. La interpelarea instanţei, reprezentantul debitorului precizează că are
cunoştinţă de faptul că prin contestaţia formulată la cererea de deschidere a procedurii se contestă starea de insolvenţă,
însă consideră că este important a fi contestată și creanţa însăşi, întrucât suma menţionată este cu mult mai mare decât
în realitate.
În concluzie, reprezentantul convenţional al debitorului solicită admiterea contestaţiei împotriva Steel Transport &
Logistic SRL astfel cum a fost formulată. Reprezentantul creditorului SC Rialuc Constructii LKN SRL, având cuvântul
solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii şi să se constate că această creditoare deţine împotriva debitorului
Juz Construct SRL o creanţă certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 250.000 lei. Totodată, precizează că este încheiat
un contract cu debitoarea, precum şi o situaţie de lucrări acceptată de debitoare, factura fiscală fiind acceptată şi însuşită
de debitoare. Astfel, la acest moment sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea insolvenței 85/2014, solicitând a se
deschide procedura generală a insolvenței împotriva debitoarei Juz Construct SRL.
Cu privire la contestaţia formulată de debitoarea Juz Construct SRL împotriva creditorului Steel Transport & Logistic
SRL, reprezentantul convenţional al creditoarei SC Rialuc Constructii LKN SRL precizează că această creanţă este
contestată, iar creanţa SC Rialuc Constructii LKN SRL nu este contestată. Astfel, solicită desemnarea lichidatorului
judiciar Eurobusiness LRJ SPRL. Mai mult decât atât lichidatorul judiciar solicitat de creditoarea Steel Transport &
Logistic SRL nu are oferta depusă la dosar. Reprezentantul convenţional al debitoarei, având cuvântul solicită
desemnarea în calitate de lichidator judiciar pe Eurobusiness LRJ SPRL, precizând că debitoarea intenţionează să
depună la dosar un plan de reorganizare, fiind înaintate la dosar şi note scrise în susţinerea celor menţionate. Instanţa
rămâne în pronunţare cu privire la cererea de deschidere a procedurii.
Instanța,
Având nevoie de timp pentru a delibera;
dispune:
Amână pronunţarea la data de 09.06.2022. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin
mijlocirea grefei instanţei..
Pronunţată în şedinţa publică, azi 27 Mai 2022.
Președinte,
Grefier,
Miţică Alexandru
Dana Cazmir
Dosar nr.1168/99/2022 (Număr în format vechi 29/2022)
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Sentința nr.415/2022
Şedinţa publică din 09 Iunie 2022
Completul compus din:
Președinte Miţică Alexandru
Grefier Dana Cazmir
Pe rol fiind judecarea cauzei privind pe creditor Polivalent SRL, creditor Steel Transport & Logistic SRL, creditor SC
Rialuc Constructii LKN SRL și pe debitor Juz Construct SRL, având ca obiect procedura insolvenței – societăţi cu
răspundere limitată Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 27.05.2022, susţinerile părţilor
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

17

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10241/14.06.2022
fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, din lipsă de
timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 09.06.2022, când:
Judecătorul-sindic,
Deliberând asupra cauzei de faţă: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la numărul de mai sus, creditorul
Polivalent SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenței faţă de debitorul Juz Construct SRL în vederea recuperarii
unei creanţe în cuantum de 97.577, 99 lei, reprezentând c/v beton livrat societăţii debitoare, servicii de transport şi
închiriere autopompă.
Motivînd în fapt acţiunea, creditorul a susţinut, în esenţă, că neplata datoriilor de către debitor ar fi din cauza starii de
insolventa în care se afla societatea, insolvenţă aşa cum este definita de art.5 pct.29 lit.a din Lg.85/2014, respectiv
insuficienta fondurilor banesti pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile mai mult de 60 de zile. Faţă de această
cerere, debitorul a formulat contestaţie, susţinând că nu este în stare de insolvenţă, debitul urmând a fi stins prin
emiterea unui bilet la ordin. Prin adresa înaintată la dosar la data de 22.03.2022, creditorul Polivalent SRL a precizat că
debitoarea a achitat datoria. În aceste împrejurări, instanţa constată că cererea creditorului Polivalent SRL a rămas fără
obiect, urmând a se respinge în acest sens, inclusiv contestaţia debitorului formulată faţă de aceasta. Ulterior, împotriva
debitorului au formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenței și creditorii Steel Transport & Logistic SRL,
respectiv SC Rialuc Constructii LKN SRL, cereri înregistrate la dosarul existent, în conformitate cu art.70 alin.3 din
Lg.85/2014, şi prin care primul a reclamat o creanţă faţă de averea debitorului în cuantum de 386.654 lei, iar ultimul o
creanţă în cuantum de 250.000 lei. Şi aceşti creditori au invocat aceeasi stare de insolvenţă și incapacitate de plată în
care se afla debitorul.
Faţă de acţiunea creditorului Steel Transport & Logistic SRL, debitorul a formulat contestaţie, solicitând respingerea
acesteia, în schimb, după înregistrarea și a cererii creditorului SC Rialuc Constructii LKN SRL, debitorul şi-a
recunoscut starea de insolovenţă, situaţie în care şi această contestaţie a rămas fără obiect. În dovedirea cererilor,
creditorii au înaintat la dosar înscrisuri în raport de care se constată că acestea sunt întemeiate. Astfel, examinînd în mod
cumulat creanţele reclamate, conform art.70 alin.3 din Lg.85/2014, pînă la limita valorii prag de 50. 000 lei impusă de
art.5,pct. 72 din Lg.85/2014, creanţe ce urmează a fi analizate peste această valoare în condiţiile art.106 din aceeaşi
lege, se constată că acestea sunt certe, lichide și exigibile de mai mult de 60 de zile, aşa cum rezultă din din înscrisurile
înaintate la dosar de creditori şi însuşite implicit de debitor. De asemeni, se constată că în cauză sunt încidente
disp.art.38 al.1 din aceeaşi lege,drept pentru care,în temeiul art.72 al.6, cererile creditorilor vor fi admise și pe cale de
consecinţă se va deschide procedura generală a insolvenței faţă de debitor. Se vor dispune şi măsurile imediate
prevăzute de lege,iar în ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar, în condiţiile în care ambii creditori au
solicitat numirea unui administrator judiciar, aceasta se va face în raport de complexitatea dosarului, ofertele depuse la
dosar,disponibilitatea de timp și resurse umane ale practicianului în insolvenţă vizat de fiecare creditor, cât şi de
experienţa sa necesară unei buni administrări a cauzei.
Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte:
Respinge ca rămasă fără obiect cererea formulată de către creditorul Polivalent SRL, cu sediul în Piatra Neamţ, b-dul
General Dăscălescu, nr.324 A, privind deschiderea procedurii insolvenței faţă de debitorul Juz Construct SRL. Respinge
ca rămase fără obiect contestaţiile debitorului formulate faţă de cererile de deschidere a procedurii insolvenței
promovate de creditorii Polivalent SRL și Steel Transport & Logistic SRL. Admite cererile formulate de creditorii Steel
Transport & Logistic SRL, cu sediul indicat în București,sector 3, b-dul Basarabia, nr.256 G, indicativ 3-3, bloc
D.Center, etaj 3 şi SC Rialuc Constructii LKN SRL, cu sediul indicat în Iaşi, strada Ciurchi, nr.24, număr cadastral
166619-C1-U5, apartament 5 și în consecinţă:
În temeiul art.72 alin.6 din Legea insolvenţei, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței faţă de debitorul
Juz Construct SRL, cu sediul în Iaşi, str. Albineţ, nr.47, având nr.de înregistrare în registrul comerţului J22-2310-2018,
CUI 39815662.
În temeiul art.73 din Legea insolvenţei, Desemnează, în mod provizoriu, în calitate de administrator judiciar pe
Eurobusiness LRJ S.P.R.L., Sucursala Iaşi, cu sediul social declarat în mun. Iaşi, str. Zorilor, nr.11, care va îndeplini
atribuţiile prevăzute de art.58 din lege. În lipsa unei convenţii încheiate cu creditorii,administratorul judiciar va fi
retribuit din averea debitorului pe baza deconturilor aprobate de judecătorul-sindic. În lipsa disponibilităţilor în contul
debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, decontul de cheltuieli al
administratorului judiciar urmând a fi supus aprobării în conformitate cu disp. art.39 alin.4 din Lg.85/2014, respectiv a
art.116 alin.1 și 2 din Statutul UNPIR.
În temeiul art.99 din Legea insolvenţei, Notificarea deschiderii procedurii se va face de către administratorul judiciar
debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași în vederea efectuării de
menţiuni. Comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii se va face şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
atunci când este cazul, conf. art.42 alin.5, precum și instituţiilor prevăzute la art.76 din aceeaşi lege.
În temeiul art.75 alin.1 din Lg.85/2014, De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare,
extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Până la data de
20.07.2022 administratorul judiciar va depune raportul cauzelor impus de art.97 alin.1, raport întocmit în conformitate
cu cerinţele prev. de art.58 al. 1 lit. b și în care va menţiona dacă sunt persoane vinovate de apariţia stării de insolvenţă,
precum și dacă există premisele angajării răspunderii acestora. Raportul cauzelor va fi publicat integral în BPI.
Conform art.74 din Legea insolvenţei, În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat sa depună
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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la dosarul cauzei actele și informaţiile prevăzute la art.67 alin.(1)din Lg.85/2014.
Conform art.83 din Legea insolvenţei, După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele și
corespondenta emise vor cuprinde, în mod obligatoriu și cu caractere vizibile, în limbile romana, engleza și franceza,
menţiunea în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la
data de 25.07.2022. Declaraţiile de creanţă se vor depune în două exemplare, timbrate corespunzător şi însoţite de acte
doveditoare. Se atrage atenţia creditorilor că depăşirea termenului fixat pentru declararea creanţelor atrage decăderea
din drepturile enumerate la art.114 din Lg. 85/2014. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 15.08.2022. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la
tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în B.P.I. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor
contestaţii la tabelul preliminar și definitivarea tabelului creanţelor la 30.09. 2022. Data, locul și ordinea de zi a primei
adunări a creditorilor vor fi stabilite de administratorul judiciar conform art.100 alin.1 lit. e din Lg.85/2014.
În temeiul art.39 din Legea insolvenţei, Dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar din
care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată conform art.402 teza ultimă Cod proc. civ. la data de 09.06.2022.
Președinte,
Grefier,
Miţică Alexandru
Dana Cazmir
2. GÎRBEA V. MARIUS-GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cod unic de înregistrare: 39893784
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Strada Elena Doamna nr.1A
Dosar 2133/99/2020 (Număr în format vechi 59/2020)
Comunicare Încheiere + sentinţă civilă nr.410,
emisă la 09.06.2022
Către,
Creditor
1. D.G.R.F.P. - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași - Iaşi, str. A. Panu, nr.26, Judeţ Iaşi
2. Kwizda Agro Romania SRL - sector 1, Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru, nr.93-95, et.2
3. SC Bios Plant SRL - Rm. Sărat, șos Brăilei km 3, judeţ Buzău
4. SC Chimagri Distribution SRL Bucureşti, cu sediul ales la Cab.Av. Ştefănescu Andrei, str. Alexandru D. Xenopol,
nr.15, sector 1
5. SC Marsat SA Roman - Roman, str. Ştefan cel Mare, nr.268, Judeţ Neamţ
6. SC Nadicer SRL Bucureşti, str. Sergent Apostol Gheorghe Constantin nr.8/10, et.4, biroul nr.2 la CI Berneanu
Nicoleta, sector 6, Bucureşti.
Debitor
7. Inteprinderea Individuală Girbea V. Marius Gheorghe - Iaşi, str. Nicoriţă, nr.7-7A, judeţ Iaşi
Lichidator
8. CII Răileanu Dragoş Ionuţ - Bucureşti, Bd. Carol I, nr.70, corp B, ap 3, sect 2
Se comunică, alăturat, copia încheierii + sentinţei civile nr.410 din data de 09.06.2022, pronunţată în dosarul
nr.2133/99/2020 (număr în format vechi 59/2020), de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă de Contencios Administrativ și
Fiscal, privind debitorul Inteprinderea Individuală Girbea V. Marius Gheorghe, cu sediul în Iaşi, str. Nicoriţă, nr.7-7A,
avînd nr.de înregistrare la registrul comerţului F 22-1082-2018, CUI 39893784.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Dosar nr.2133/99/2020 (Număr în format vechi 59/2020)
România, Tribunalul Iaşi, Județul Iași, Secţia II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Încheiere
Şedinţa publică din 27 Mai 2022
Preşedinte Miţică Alexandru
Grefier Dana Cazmir
Pe rol fiind derularea procedurii insolvenţei privind debitorul Inteprinderea Individuală Girbea V. Marius Gheorghe,
lichidator CII Răileanu Dragoş Ionuţ, pentru închiderea procedurii. La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au
răspuns părţile. Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care; Intanţa rămâne în
pronunţare cu privire la închiderea procedurii.
Instanţa
Având nevoie de timp pentru a delibera,
Dispune
Amână pronunţarea la data de 09.06.2022.Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin
mijlocirea grefei instanţei..
Pronunţată în şedinţa publică, azi 27 Mai 2022.
Președinte,
Grefier,
Miţică Alexandru
Dana Cazmir
*
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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