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SRL, conform dispozitivului sentința civilă 655/22.09.2015, pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția II-a civilă, 
de contencios administrativ și fiscal, în dosarul 1083/112/2015 în temeiul art. 14 și următoarele din Legea privind 
procedura insolvenței. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar provizoriu din Bistrița, str. 
Subcetate, nr. 9, jud. Bistrița-Năsăud, la data de 25.11.2022 ora 12.00. 
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată 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,semnătura fiind legalizată de notarul 
public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, atașat sau asociat 
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și 
înregistrată la lichidatorul judiciar, pana la data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la 
purtător vor depune originalele la lichidatorul judiciar pana la data fixată pentru exprimarea votului, sub sancțiunea 
decăderii din dreptul de a vota. 6. Ordinea de zi: 1. Reducerea prețului de vânzare a bunurilor imobile și mobile 
proprietatea debitoarei, conform propunerilor avansate de către creditori. 7. Desfășurarea ședinței adunării creditorilor. 
La data și ora stabilită pentru desfășurarea adunării creditorilor au trimis votul său prin corespondență: 1. Eurobank SA 
nr. de înregistrare ERB /14.11.2022 ( deține 54,20% dintre creanțele înscrise pe tabelul definitiv consolidat actualizat )- 
votează astfel: subscrisa achiesăm la punctul de vedere al creditorului bugetar majoritar în categoria sa de creanțe. 1. 
Primăria Municipiului Bistrița- nr. de înregistrare 40605/15.04.2022 ( deține 4,48% dintre creanțele înscrise pe tabelul 
definitiv consolidat actualizat) - votează astfel: 
- propune organizarea a 3 seturi a câte 2 ședințe de licitație la prețul de pornire de 65%, 60% respectiv 55% din prețul 
de evaluare, licitații ce vor fi organizate la un interval de 7 zile. În cazul în care bunurile nu vor fi vândute se va 
convoca o nouă adunare a creditorilor în vederea stabilirii unui nou regulament de vânzare. Chiar dacă sunt prezente 
58,68 % din totalul creanțelor înscrise pe tabelul definitiv al creanțelor, conform votului transmis nu se pot lua hotărâri 
în cauză.Vom reveni cu convocarea creditorilor la o dată ulterioară. Drept pentru care a fost iîncheiat prezentul proces-
verbal în două exemplare, unul pentru instanță de judecată și unul pentru lichidatorul judiciar provizoriu.  

Lichidator judiciar provizoriu Ultralex SPRL 
Practician în insolvență, Vârtic Ovidiu Petre 

 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., cod unic de înregistrare: 31692750 
România 
Tribunalul Ilfov 
Secția Civilă 
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov 
Dosar nr. 2769/93/2022 

Comunicare Încheiere de ședință din data de 24.10.2022 
emisă la: ziua 11 luna 11 anul 2022 

Debitor 
NEMO EXPRES LOGISTIC SA, cu sediul în jud. ILFOV, MĂGURELE, STR. UNIRII nr. 11, bl. CLAD. C5, et. 1, ap. 
BIROU 2, având C.U.I. 31692750 și J23/4187/2019. 
prin administrator judiciar PRIME INSOLV PRACTICE SPRL-Bd. AVIATORILOR nr.52 PARTER ap.1-2 sector 1 
BUCUREȘTI, 
TOȚI CREDITORII DEBITOAREI 
Se comunică ÎNCHEIEREA de sedință din data de 24.10.2022 pronunțată de Tribunalul Ilfov, Secția Civilă în dosarul 
nr. 2769/93/2022. 
(obiect cauză) 
Parafa președintelui instanței,               Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Ilfov 
Secția Civilă 
Dosar nr. 2769/93/2022 

Încheiere 
Ședința din camera de consiliu din data de 21 Octombrie 2022 

Completul compus din: 
Președinte Cosmin Radu Mitroi 
Grefier Roxana-Constanța Gruia 

Pe rol se află judecarea cauzei Faliment privind pe debitorul NEMO EXPRES LOGISTIC SA, având ca obiect cererea 
debitorului art.66 din Legea nr.85/2014. La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu au răspuns debitorul 
NEMO EXPRES LOGISTIC SA, prin avocat. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței faptul că cererea se soluționează în 
camera de consiliu, fără citarea părților. 

Administrator
Highlight
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Tribunalul ia act că au răspuns și următorii creditori: CAPITAL FLEET SERVICES SA, prin avocat, PREMIUM 
STORE SRL, prin avocat, CEC BANK SA, prin consilier juridic, ELEN CRIST SRL, prin avocat, și SPLENDID 
SERVICE SRL, prin avocat. 
Creditorul SPLENDID SERVICE SRL, prin avocat, arată că ieri a transmis cererea la instanță și comunică debitorului, 
prin avocat, un exemplar de pe aceasta. 
Tribunalul ia act că au mai depus cereri și următorii creditori: SIRACO EXIM, BIROTRANS EXPRES SRL, JUST 
TRANS EXPRES SRL și MMVLINE TRANS. 
Tribunalul pune acestei cereri la dispoziția apărătorului debitorului pentru luare la cunoștință. 
Tribunalul pune în discuție competența instanței în soluționarea cauzei. 
Debitorul, prin avocat, arată că Tribunalul Ilfov este competent să soluționeze cauza. 
Creditorul CAPITAL FLEET SERVICES SA, prin avocat, arată că Tribunalul Ilfov este competent să soluționeze 
cauza. 
Creditorul PREMIUM STORE SRL, prin avocat, arată că Tribunalul Ilfov este competent să soluționeze cauza. 
Creditorul CEC BANK SA, prin consilier juridic, arată că Tribunalul Ilfov este competent să soluționeze cauza. 
Creditorul ELEN CRIST SRL, prin avocat, arată că Tribunalul Ilfov este competent să soluționeze cauza. 
Creditorul SPLENDID SERVICE SRL, prin avocat, arată că Tribunalul Ilfov este competent să soluționeze cauza. 
Tribunalul, având în vedere dispozițiile art.41 din Legea nr. 85/2014, constată că este competent general, material și 
teritorial să soluționeze prezenta cauză. 
Tribunalul, constatând că nu mai sunt alte cereri sau excepții de soluționat, acordă cuvântul asupra probelor solicitate. 
Debitorul, prin avocat, depune înscrisuri cu privire la care arată că privesc creanța CEC Bank. Arată că la data de 11.10, 
data introducerii actiunii, creanța CEC certă, lichidă și exigibilă de 53.000 lei era achitată, soldul este zero, astfel că 
cererea este rămasă fără obiect, cf art. 72 al.5. Arată că practica judiciară și notele de sedință la va depune după 
dezbateri. 
Creditorul SPLENDID SERVICE SRL, prin avocat, solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse în susținerea 
cererii formulate. 
Creditorul CAPITAL FLEET SERVICES SA, prin avocat, solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul 
cauzei. 
Creditorul ELEN CRIST SRL, prin avocat, solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse în susținerea cererii sale, 
respectiv f.2-f.204, vol.II. 
Creditorul PREMIUM STORE SRL, prin avocat, arată că a formulat cerere de deschidere a procedurii ce face obiectul 
dosarului 2342/93/2022. 
Creditorul CEC BANK SA, prin consilier juridic, solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 
Tribunalul încuviințează pentru toate părțile proba cu înscrisuri. 
Tribunalul, constatând încheiată cercetarea judecătorească, deschide dezbaterile și acordă cuvântul pe cererea 
debitorului Nemo Expres. 
Debitorul Nemo Expres, prin avocat, solicită admiterea cererii și deschiderea procedurii generale de insolvență, cu 
solicitarea de a lua act de intenția debitoarei de reorganizare. Solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a 
practicianului în insolvență Pro Business SPRL. 
Starea de insolvență este vădită și necontestată. Solicită, în temeiul art. 66 rap la art. 45, desemnarea practicianului în 
insolvență solicitat de debitoare, urmând ca cererile creditorilor de deschidere a insolvenței să fie calificate declarații de 
creanță, urmând a fi analizate de practicianul în insolvență. În subsidiar, având în vedere că se solicită aplicarea art. 45 
lit.d, solicită să se ia act de faptul că practicianul Pro Business SPRL solicitat de către debitor, este solicitat și de către 
15 creditori, care au o pondere mai mare de 70% din ceea ce s-a solicitat până acum în toate dosarele. Avem decizii de 
practică care susțin atât criteriul valoric coroborat cu modalitatea în care adunarea desemnează practicianul sau un 
criteriu numeric al creditorilor. 
Spiritul legii insolvenței este cel al continuității, societatea are peste 2500 de creditori pentru care singura posibilitate 
reală de a-și recupera creanțele o reprezintă reorganizarea. Debitoarea solicită desemnarea practicianului solicitat și de 
peste 15 creditori. Există premise pentru începere reorganizării cât mai rapid, câtă vreme pe rolul instanței a fost 
formulată o cerere, care a fost admisă, cu privire la executările silite. Orice luptă între creditori și debitoare cu privire la 
desemnarea practicianului ar impieta asupra îndeplinirii scopului procedurii. 
Depune practică judiciară și note de ședință. 
Creditorul Splendid Service SRL, prin avocat, arată că, în temeiul art. 66, instanța analizează într-o procedură 
necontencioasă cererea debitoarei, iar în ipoteza în care nu o va admite solicită admiterea cererii creditorului Splendid 
Service pentru toate motivele arătate în cerere și în documentele anexate acesteia. 
Arată că, din perspectiva art. 45 al.1 lit.d ultima teză, jurisprudența a reținut că numirea administratorului judiciar face 
în temeiul art. 45, care stabilește că atunci când există concurs între cererea debitorului și cererea creditorilor au 
prioritate cererile creditorilor. Debitoarea sugerează că există 15 creditori care solicită același administrator judiciar ca 
și debitoare, instanța trebuind să numească acel administrator judiciar pe criteriul valoric și eventual numărului de 
creditori. Arată că, raportat la rațiunea art. 45, dacă un creditor propune același administrator judiciar ca și debitorul, 
acesta ar fi mai degrabă un motiv de numire a administratorului indicat de un alt creditor. Cu privire la criteriul valoric 
și la numărul de creditori, arată că, potrivit debitoarei, sunt 2500 de creditori, iar 15 creditori nu reprezintă nu reprezintă 
un criteriu valoric sau numeric, real și efectiv, ca să încline balanța din această perspectivă și nu există riscul unor 
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certuri pe administratorul judiciar pentru că administratorul judiciar se numește provizoriu, se întocmește tabelul de 
creanțe și se votează pe majoritate. Dacă nu numește administratorul propus de debitor, acesta va controla într-o 
oarecare măsură ponderea masei credale până la votul de confirmare. 
Solicită să se rețină că cea mai echilibrată variantă, raportat la art. 45, este numirea unui practician în insolvență solicitat 
de un creditor pur sânge, adică nu unul care încearcă să confirme cererea debitorului. 
Mai arată că creanța creditorului SPLENDID SERVICE SRL este recunoscută de către debitor. 
Creditorul Elen Crist SRL, prin avocat, arată că cererea pe care a formulat-o se regăsește în vol VI-VII. 
Arată că instanța va analiza cu prioritate cererea debitorului, iar în cazul în care nu se va admite cererea debitorului, 
solicită admiterea cererii formulate de creditorul Elen Crist și desemnarea administratorului judiciar Pro Business 
SPRL, solicitat și de către debitor. 
În susținere, arată că din facturile depuse rezultă creanța creditorului Elen Crist de peste 250.000 lei, din care peste 
150.000 lei sunt scadente de mai bine de 60 de zile. 
Cu privire la desemnarea administratorului judiciar arată că debitorul a învederat că din toți creditorii, cei app. 2500 de 
creditori, 15 au o poziție constantă, adică cel mai mare număr de poziții constante sunt în sensul desemnării Pro 
Business SPRL în calitate de administrator judiciar. Nu s-a referit la o majoritate absolută. Cu privire la așa-zisa 
învoială sugerată de către antevorbitor, arată că prin faptul că este de acord cu numirea acestui administrator judiciar nu-
l face un creditor de rangul doi sau trei sau un fals creditor, deoarece având creanțe de peste 250.000 lei recunoscute de 
către debitor are interesul de a valorifica aceste creanțe, de a-și primi banii înapoi. Interesul nu este nicidecum unul 
nelegal, nelegitim, dorește ca debitorul să-și reorganizeze activitatea astfel încât acest număr imens de creditori să-și 
vadă valorificate total sau parțial creanțele. Deci, interesul nostru este ca această procedură să aibă o continuitate și să 
fie viabilă, să nu se ajungă la faliment și implicit cu nevalorificarea creanțelor creditorilor. 
Pentru aceste considerente, în situația respingerii cererii debitorului, solicită admiterea cererii creditorului Elen Crist și 
desemnarea administratorului judiciar solicitat în cererea de deschidere a procedurii insolvenței. 
Creditorul CEC Bank, prin consilier juridic, solicită respingerea afirmației apărătorului debitorului cu privire la faptul 
că CEC Bank nu are dreptul de a formula o cerere de deschidere a procedurii. Legea prevede două cazuri de deschidere 
a procedurii, în prezenta cauză ne aflăm într-o insolvență iminentă, chiar debitorul a menționat că nu mai este în măsură 
să achite datoriile la termen. 
Solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, iar în cazul în care se va admite cererea debitorului solicită să se 
ia în calcul cererea creditorului CEC și desemnarea administratorului judiciar Prime Insolv SPRL, având în vedere 
creanța certă de 12.500.000 lei deținută de CEC Bank. 
Creditorul Capital Fleet Services SA, prin avocat, arată că cererea sa se regăsește în Vol.II. Arată că, în condițiile în 
care instanța apreciază că sunt îndeplinite condițiile art. 66, urmează să fie admisă cererea debitorului, iar cu privire la 
dispozițiile art. 45 al.1 lit.d teza a IV-a arată că, în mod imperativ, legea prevede că în caz de concurs se numește 
administratorul judiciar propus de creditor, iar dacă se solicită administratori judiciari diferiți legea prevede că se va 
desemna motivat, dar nu spune care sunt criteriile, iar din punct de vedere al criteriilor the sky is the limit, i.e. poate să 
fie primul, poate să fie al doilea, cel cu creanța mai mare. În opinia sa, instanța trebuie să se refere, pe de o parte, la 
interesul creditorilor de continuitate a procedurii și, din punctul său de vedere, ar trebui să fie numit administratorul 
judiciar provizoriu propus de către creditorii care dețin o pondere mai mare în masa credală la acest moment. Cu privire 
la acest aspect, doctrina menționează faptul că la numirea motivată judecătorul, ca în cazul ordonanței președințiale, 
“pipăie” fondul problemei și constată, în limitele provăzute de lege, dacă cererea unui creditor este fictivă, are interes, 
poate să solicite, este o cerere motivată și beneficiază masei credale. În afară de continuitate se va pune problema 
confirmării, care se va face de către majoritatea creditorilor a căror declarații de creanță vor fi validate până la acel 
moment. 
Creditorul Premium Store, prin avocat, arată că achiesează la susținerile creditorului Splendid Service, prin avocat, și 
continuă raționamentul în sensul numirii administratorului judiciar indicat de primul creditor care a depus cerere de 
deschidere a procedurii insolvenței. Din actele depuse la dosarul cauzei veți observa că Premium Store a depus cererea 
de deschidere a procedurii insolvenței la data de 24.08.2022, prin care s-a solicitat numirea Acsis Solv IPURL ca 
administrator judiciar, dispozițiile art. 45 lit.d fiind exprese în cazul în care există un concurs între cererile creditorilor, 
să se numească administratorul judiciar solicitat în prima cerere depusă. 
Mai mult, arată că în dosarul 2342/93/2022 debitorul Nemo a depus întâmpinare, contestând starea de insolvență și 
solicită plata unei cauțiuni. Debitorul, după data introducerii cererii de către Premium Store, a încheiat o înțelegere pe 
plată, pe care nu a respectat-o. 
Având în vedere aceste aspecte, solicită aplicarea dispozițiilor art. 45 al.1 lit.d), art. 66 al.6 și art. 73 din Legea nr. 
85/2014 și numirea ca administrator judiciar pe Acsis Solv IPURL. 
Creditorul Elen Crist SRL, prin avocat, arată că legea insolvenței nu prevede expres care este motivul care ar justifica 
alegerea pe care urmează să o facă instanța, dar în măsura în care nu se va avea în vedere criteriul numărului 
creditorilor, numărul pozițiilor constante a creditorilor și nici criteriul valori, vom ajunge în situația în care vom 
desemna provizoriu un administrator judiciar care mai mult ca sigur va fi infirmat la prima ședință a adunării 
creditorilor. Cu alte cuvinte, vorbim de un motiv de oportunitate pentru a merge pe acest criteriu valoric, și solicită să se 
rețină că creditorul Elen Crist are o creanță de 248.000 lei, fiind unul dintre cei mai importați creditori din această 
procedură a insolvenței. Interesul Elen Crist este de a-și vedea realizată creanță, de a-și primi banii, care este un scop 
legitim, prevăzut de legea insolvenței, iar faptul că dorește numirea unui administrator judiciar propus de debitor nu 
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reprezintă o nelegalitate și nu ascunde vreun scop nelegitim. 
Creditorul Premium Store, prin avocat, arată că creanța sa este de 300.000 lei. 
Creditorul Splendid Service SRL, prin avocat, arată că la o masă credală de 2500 de creditori nu știm ce se va întâmpla 
la prima adunare. Arată că art. 45 nu poate fi ocolit dacă debitorul cooptează la cererea sa și câțiva creditori prieteni, 
care să-i susțină cererea. Pe criteriul valoric, avem creanța CEC de 12 mil lei, avem și criteriul primei creanțe și criterul 
unei creanțe recunoscute, însă cea mai nepotrivită alegere ar fi numirea administratorului propus de debitor, chiar dacă 
este susținut de câțiva creditori. Arată că criteriul valoric nu s-ar aplica celor 15 creditori care au venit împreună pentru 
că sunt doar câțiva creditori care stiu de deschiderea procedurii insolvenței, iar majoritatea nu știu. 
Putem identifica creanța unică cea mai mare, ce aparține creditorului CEC, ori creanța cea mai sigură ori criteriul primei 
creanțe. 
Debitorul, prin avocat, arată că, la acest moment, creanța CEC nu există, condițiile pentru cererea de deschidere a 
procedurii nu mai sunt îndeplinite. CEC solicită o creanță certă, lichidă și exigibilă de 53.000 lei dintr-o linie de credit 
de 12.500.000 lei unde garanțiile sunt pe altă societate. Suma de 53.000 lei reprezintă dobânzi acumulate până la data de 
11.10.2022. În primul rând, învederează că art. 72 al.5 prevede că dacă s-a achitat acest debit cererea creditorului este 
rămasă fără obiect. În al doilea rând, arată că ipoteza care susține că creanța CEC este cea mai mare, ceea ce ar însemna 
că se anulează toate majoritățile din procedura de insolvență care se constituie altfel decât printr-un singur creditor care 
are majoritatea absolută, pentru că criteriul valoric invocat de debitor la acest moment pentru că nu avem altul. Sunt 
foarte multe adunări ale creditorilor care îndeplinesc 30%, minimul pentru a se lua decizii, poate 70% sau 50% sau 20% 
dintre creditori nefiind niciodată prezenți. Nu putem să avem în vedere o ipotetică situație viitoare în care toți cei 2500 
de creditori vor fi prezenți și vor vota. Instanța are acum cererile creditorilor care sunt acum în procedură, și doar la 
acestea ne putem referi, pentru că în ipoteza în care ceilalți sunt inactivi și nu se înscriu, înseamnă că nu vor participa la 
procedură, din care, peste 70% din valoarea creanțelor, criteriul valoric menționat și de colegul meu invocând că doar 
un singur creditor ar putea fi acela, debitorul argumentând, în primul rând, că CEC-ul nu ar putea fi acela și, argumentul 
doi, dacă acceptăm criteriul valoric, peste 70% din creditorii de la acest moment solicită același practician în insolvență, 
Pro Business SPRL. Dacă instanța nu acceptă criteriul valoric și atunci va decide adunarea, atunci există un alt criteriu, 
veți observa și o practică depusă de la CA Cluj, și anume criteriul privind câți creditori solicită un anumit practician. În 
cauză, sunt doi creditori care solicită alt practician, iar pe cel solicitat de debitoare îl solicită cel putin 15 creditori. Ceea 
ce iarăși este un criteriu pe care instanța îl poate avea în vedere. 
Criteriul primului venit, primului servit, în opinia debitorului, nu poate fi avut în vedere, deoarece ar însemna că fiecare 
reclamant din procedura civilă ar câștiga procesul. Am venit și am câștigat, de ce să mai vină cineva să se apere sau cu o 
cerere de intervenție, cu o cerere de chemare în garanție. 
Creditorul Splendid Service SRL, prin avocat, arată că nu a susținut niciodată că art. 45 poate fi eludat. Cu privire la 
criteriul “creanța necontestată” se referă la faptul că debitorul a recunoscut prin semnătură creanța Spendid Service. 
Dacă sunt mai multi creditori în aceeași situație atunci instanța va decide în funcție de valoarea creanței sau alte 
considerente. 
Debitorul, prin avocat, cu privire la creanțele recunoscute arată că la dosar a depus o listă ce cuprinde pe toți creditorii 
veniți azi, toți fiind recunoscuți. 
Creditorul Premium Store, prin avocat, având cuvântul în replică cu privire la referirea la creditorii care au solicitat 
același administrator judiciar, arată că se pune întrebarea dacă acești creditori au apărut fix în perioada 24 august – 10 
octombrie, deci în cca 2 luni. De ce-i este frică debitorului de numirea unui administrator judiciar, altul decât cel pe care 
l-a cerut. Orice administrator judiciar va dori să ducă la capăt o reorganizare, dacă debitorul își dorește reorganizarea. 
Creditorul CEC Bank, prin consilier juridic, arată că cererea sa are la bază faptul că debitorul se află într-o insolvență 
iminentă, motiv pentru care nu se mai impune verificarea serviciului datoriei și, pe de altă parte, chiar debitorul a 
solicitat insolvența. În cazul în care instanța va admite cererea debitorului, solicitarea CEC privind numirea 
practicianului este admisibilă, raportat la criteriul valoric. 
Creditorul Elen Crist SRL, prin avocat, având cuvântul în replică la afirmațiile creditorului Premium Store, arată că sunt 
simple presupuneri, creditorul Elen Crist, care susține același administrator judiciar ca debitorul are un contract încheiat 
în ianuarie 2022 și nicidecum înainte de depunerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței, prin urmare nu poate 
fi suspectat de vreun contract fictiv, făcut cu scopul susținerii interesului debitorului în procedură. 
Debitorul, prin avocat, arată că, în lipsa creanței CEC, dacă privim creditorul cu cea mai mare creanță, atunci acesta este 
Capital Fleet Services SA. Cu privire la criteriul primei creanțe s-a referit deja. 
Solicită să se rețină că, la acest moment, admiterea cererii debitorului de deschidere a procedurii face ca celelalte cereri 
de deschidere să fie catalogate drept declarații de creanță, singurul care va putea să le admită sau să le respingă va fi 
practicianul în insolvență. 
Criteriul că debitorul solicită un practician încercând să facă reorganizarea este unul care ar trebui avut în vedere, 
deoarece, atât timp cât procedura se deschide la cererea debitorului, ipoteza din art. 45 al.1 lit.d ultima teză poate fi 
avută în vedere în măsura în care și cererile creditorilor de deschidere a procedurii sunt admise, pentru că fără o 
verificare a acelor creanțe nu putem purcede a le da valoare ca într-un vot al adunării. 
Tribunalul închide dezbaterile și reține cauza în pronunțare. 

Instanța, 
Având nevoie de timp pentru a delibera va amâna pronunțarea la data de 24.10.2022. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
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Amână pronunțarea la data de 24.10.2022 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei. 
Pronunțată azi, 21.10.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instantei. 
Președinte,                  Grefier 
Cosmin Radu Mitroi                       Roxana-Constanța Gruia 

* 
România 
Tribunalul Ilfov 
Secția Civilă 
Dosar nr. 2769/93/2022 

Încheiere 
Ședința din camera de consiliu din data de 24 Octombrie 2022 

Completul compus din: 
Președinte Cosmin Radu Mitroi 
Grefier Roxana-Constanța Gruia 

Pe rol se află judecarea cauzei Faliment privind pe debitorul Nemo Expres Logistic SA, având ca obiect cererea 
debitorului art.66 din Legea nr.85/2014. 
Dezbaterile și susținerile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 21.10.2022, ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea la data 
de 24.10.2022, când în aceeași compunere a hotărât următoarele: 

Instanța, 
Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată la data de 11.10.2022, sub nr. 2769/93/2022, debitorul NEMO EXPRES LOGISTIC SA a 
solicitat deschiderea procedurii de insolvență în forma generală și desemnarea în calitate de administrator judiciar a 
practicianului Pro Business SPRL. A solicitat menținerea dreptului de administrare și ca instanța să ia act de intenția 
societății de a se reorganiza. 
În susținere, a arătat că, raportând totalul datoriilor exigibile la valoarea disponibilităților bănești, starea de insolvență în 
care se află societatea este evidentă. În concret, disponibilitățile bănești din bănci ale societății sunt de 89.657,24 lei în 
timp ce datoriile scadente depășesc 54.905.000 lei, sumă ce depășește valoare-prag impusă de art.5 pct.72 din legea 
insolvenței. 
A arătat că, întrucât debitorul și-a exprimat în mod clar intenția de a se reorganiza, se impune ca dreptul de administrare 
să fie menținut, prin raportare la dispozițiile art. 85 al.1 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 45 din legea insolvenței, a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a societății 
profesionale Pro Business SPRL. În susținere, a arătat că procedura de soluționare a cererii debitorului este una 
necontencioasă, prioritară soluționării eventualelor cereri formulate de către creditori, astfel că, în ipoteza admiterii 
cererii debitorului, desemnarea administratorului judiciar se află în legătură de interdependență cu soluția de admitere a 
cererii de deschidere a procedurii insolvenței, formulată de către debitor. 
În probațiune au fost depuse înscrisuri. 
În drept, art. 38 al.1 coroborat cu art. 65 al.1 teza I, art. 66 și art. 67 din Legea nr. 85/2014 
Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul-sindic reține următoarele: 
1. Conexarea dosarelor nr. 2342/93/2022 și nr. 2366/93/2022 
Judecătorul-sindic, reține că la data de 24.08.2022 a fost înregistrat dosarul nr. 2342/93/2022 prin care creditorul 
Premium Store a solicitat deschiderea procedurii insolvenței față de debitor. Ulterior, în cadrul acestui dosar, s-au 
înregistrat succesiv alte 14 cereri de deschidere a procedurii insolvenței împotriva aceluiași debitor de către creditori 
diferiți. 
La data de 26.08.2022 a fost înregistrat dosarul nr. 2366/93/2022 prin care creditorul Uniteh Pro a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenței față de debitor. Ulterior, în cadrul acestui dosar, s-au înregistrat succesiv alte 2 cereri de 
deschidere a procedurii insolvenței împotriva aceluiași debitor de către creditori diferiți. 
La data de 23.09.2022 a fost înregistrat dosarul nr. 2632/93/2022 prin care creditorul Rav Construct Company a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenței față de debitor. Ulterior, în cadrul acestui dosar, s-au înregistrat succesiv alte 2 cereri 
de deschidere a procedurii insolvenței împotriva aceluiași debitor de către creditori diferiți (aceste 2 cereri fiind aceleași 
ca și cele formulate în dosarul 2342/93/2022 – Inevo și Premium Store). 
Prin încheierea din data de 07.10.2022, judecătorul sindic a dispus conexarea dosarului nr. 2632/93/2022 la dosarul nr. 
2342/93/2022. 
La data de 11.10.2022 a fost înregistrat prezentul dosar-2769/93/2022 având ca obiect cererea de deschidere a 
procedurii insolvenței formulată de debitor. 
Potrivit art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 la înregistrarea cererii, serviciul de registratură va efectua verificări, din 
oficiu, cu privire la existența pe rol a unor alte cereri de deschidere a procedurii formulate anterior de creditori. În cazul 
în care sunt înregistrate cereri formulate de creditori, se soluționează cererea debitorului în procedură necontencioasă, 
prin aceeași încheiere judecătorul dispunând conexarea cererilor creditorilor, care în cazul deschiderii procedurii devin 
declarații de creanță, iar dacă se respinge cererea debitorului, se soluționează potrivit art. 72 și următoarele. 
Aplicând aceste dispoziții legale la situația de fapt reținută, judecătorul sindic apreciază că sunt îndeplinite condițiile 
art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care va dispune conexarea dosarelor nr. 2342/93/2022 și nr. 
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2366/93/2022 la prezentul dosar (2769/93/2022), va soluționa cu prioritate cererea debitorului și, întrucât va fi admisă, 
cererile creditorilor vor deveni declarații de creanță. 
2. Cererea debitorului 
Potrivit dispozițiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor Legii nr. 85/2014, în termen de maximum 30 de zile de la apariția 
stării de insolvență. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire 
la intenția de deschidere a procedurii insolvenței. 
În conformitate cu art. 5 alin. 1 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 și care 
se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este 
relativă; 
Totodată se reține că potrivit art. 5 pct. 72 din același act normativ, valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al 
creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență. Valoarea-prag este de 50.000 lei 
atât pentru creditori, cât și pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de 
lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru creanțe de altă 
natură decât cele salariale, iar pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. 
Cererea debitorului trebuie să fie însoțită de următoarele acte, astfel cum se prevede la art.67 alin. 1: 
a) ultima situație financiară anuală, certificată de către administrator și cenzor/auditor, balanța de verificare pentru luna 
precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; 
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează 
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate; 
c) lista numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, 
scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință; 
d) lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive; 
e) contul de profit și pierdere pe anul anterior depunerii cererii; 
f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaților cu răspundere nelimitată, pentru societățile 
în nume colectiv și cele în comandită; 
g) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform 
unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; 
h) o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității; 
i) o declarație pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul 
societăților agricole ori, după caz, oficiul registrului comerțului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul 
profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de 
prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive; 
j) o declarație pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că debitorul nu a 
fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție, de serviciu, de 
fals, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 
nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
Legea nr. 241/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, precum și pentru infracțiunile 
prevăzute la art. 240 și 241 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 3 ani anterior 
deschiderii procedurii; 
k) un certificat de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente 
financiare emise; 
l) o declarație prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăți, cu precizarea acestora; 
m) dovada codului unic de înregistrare; 
n) dovada notificării organului fiscal competent. 
Conform alin. 2 documentele prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai 
târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. 
a)-g) și k)-n) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. 
c) și d), precum și a cazului în care cererea de deschidere a procedurii este formulată de lichidatorul numit în procedura 
de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Nedepunerea 
documentelor prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) este sancționată cu decăderea din dreptul de a depune un plan de 
reorganizare. 
Din înscrisurile depuse la dosar – f. 18-56, 57-60, 61-83, 85-151, 152-160 vol.1, tribunalul reține că debitorul a depus la 
dosar toate înscrisurile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, din înscrisurile depuse la dosar și din mărturisirile judiciare ale debitorului, judecătorul-sindic reține că 
debitorul a dovedit insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, datorii 
care sunt în valoare mai mare decât valoarea prag de 50.000 de lei. Mărturisirile judiciare ale debitorului cu privire la 
incapacitatea de plată și starea de insolvență se coroborează pe deplin și cu susținerile și dovezile creditorilor care au 
formulat cereri de deschidere a procedurii insolvenței împotriva debitorului în dosarele nr. 2342/93/2022 și nr. 
2366/93/2022. 
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Pentru cele învederate se va admite cererea și se va dispune deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului, având în vedere că nu s-a dovedit existența vreunuia din cazurile prevăzute la art. 38 din Legea insolvenței, 
ținând seama și de manifestarea de voință a debitorului de reorganizare. 
Se va pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în termen de 10 zile de la pronunțarea prezentei 
hotărâri, la dosarul cauzei, actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care 
debitoarea nu va depune actele și informațiile arătate devin aplicabile dispozițiile art. 82 alin. 1 și 2 și art. 169 alin. 1 lit. 
d din Legea nr. 85/2014. 
În cazul în care debitoarea nu depune, în 10 zile de la pronunțare prezentei hotărâri, la dosar, o declarație prin să își 
manifeste intenția de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 și art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 
85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-și conduce 
activitatea, de a-și administrat bunurile din avere și de a dispune de acestea, situație în care conducerea integrală a 
activității debitorului revine administratorului judiciar. 
3. Desemnarea administratorului judiciar provizoriu 
Potrivit art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 în cazul în care atât debitorul, cât și creditorul au solicitat desemnarea 
câte unui administrator judiciar/lichidator judiciar va avea prevalență cererea creditorului. Dacă creditorii solicită a fi 
desemnați administratori judiciari/lichidatori judiciari diferiți, judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei 
propuși de aceștia. 
a) Prevalența cererii creditorului față de cea a debitorului 
Din interpretarea dispozițiilor art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic reține că în situațiile precum 
cea din prezenta cauză în care există atât cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenței cât și cererile unor 
creditori având același obiect, din perspectiva numirii administratorului judiciar provizoriu, va avea întotdeauna 
prevalență cererea de numire a administratorului judiciar formulată de creditor. 
În acord cu doctrina și jurisprudența relevante (C.A. București, s. a VI-a civ., dec. nr. 185 din 01.02.2017; C.A. 
București, s. a VI-a civ., dec. nr. 223 din 07.02.2018; C.A. București, s. a V-a civ., dec. nr. 1223 din 25.05.2018; C.A. 
București, s. a VI-a civ., dec. nr. 254A din 14.02.2019), judecătorul sindic consideră că recalificarea cererilor 
creditorilor ca declarații de creanță nu echivalează cu o înlăturare completă a analizării acestora, judecătorul fiind deplin 
obligat potrivit art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 să examineze cererea de numire a administratorului judiciar 
provizoriu propus de creditori, chiar dacă creanțele lor nu sunt analizate la acel moment. Această interpretare este are la 
bază argumentul legat de voința legiuitorului care a prevăzut expres și clar acest lucru în art. 45 alin. 1 lit. d din Legea 
nr. 85/2014. Acceptarea tezei contrare ar duce la situații absurde în care, în caz de concurs a cererii debitorului cu cea a 
creditorului, niciodată cererea creditorului de numire a administratorului judiciar nu ar produce efecte, ajungându-se ca 
prevederea legală a art. 45 alin. 1 lit. d referitoare la prevalența cererii creditorului să devină complet și mereu 
inaplicabilă. O asemenea situație este de neacceptat având în vedere că orice dispoziție legală se interpretează în sensul 
în care aceasta să producă efecte juridice și niciodată în sensul în care aceasta ar deveni inaplicabilă complet (art. 1268 
alin. 3 C.civ.). 
Așadar, judecătorul sindic apreciază că nu poate lua în considerare cererea de numire a administratorului judiciar 
provizoriu formulată de debitor ci va avea prevalență cererile de numire formulată de creditori, urmând ca în continuare 
să fie analizată situația concursului dintre creditori cu privire la numirea administratorului judiciar provizoriu. 
b) Concursul creditorilor cu privire la numirea administratorului judiciar 
Cererile creditorilor 
Judecătorul-sindic, reține că în prezenta cauză au formulat cereri de deschidere a procedurii (calificate declarații de 
creanță) un număr de 45 de creditori, iar din aceștia numai 27 de creditori au indicat administratorul judiciar provizoriu 
propus, iar restul nu au formulat o astfel de propunere. 
Astfel, judecătorul sindic va reda situația creditorilor prin prisma creanței invocate și a administratorului judiciar 
provizoriu propus: 
1. Premium store-339.042,83 lei-Acsis insolv 
2. Trei iepurasi-71.152,6-Ideal insolv-f. 15 vol. 1 dosar 2342/93/2022 
3. Olint com-192.048,03-nu a propus adm. jud.-f. 50 vol 1. dosar 2342/93/2022 
4. Creative home-250.281,06-nu a propus adm. jud.-f. 57 vol. 1 dosar 2342/93/2022 
5. Tonis trade-223.372-nu a propus adm. jud.-f. 115 vol. 1 dosar 2342/93/2022 
6. Schrachermayer ro-158.022-nu a propus adm. jud.-f. 10 vol.1 dosar 2342/93/2022 
7. Bircolaj market-51.699,18-nu a propus adm. jud.-f 52 vo.l. 2 dosar 2342/93/2022 
8. Mavi prod-212.684,4-nu a propus adm. jud.-f. 109 vo. 2 dosar 2342/93/2022 
9. Autonom services-616.354,42-nu a propus adm. jud.-vol. 3 dosar 2342/93/2022 
10. Cupru metal-95.941-Lider lichidare și reorganizare-f. 170 vol. 4 dosar 2342/93/2022 
11. Propan artistry-250.757-Lider lichidare și reorganizare-175 vol. 4 dosar 2342/93/2022 
12. Inevo-145.187-Expert sprl-f. 88 vol. 6 dosar 2342/93/2022 
13. On line green energy-110.750-Business suport solutions sprl---f. 139 vol.. 6 dosar 2342/93/2022 
14. Gxg chemicals-541.653-nu a propus adm. jud.-f. 67 vol. 7 dosar 2342/93/2022 
15. Marblue distributie-52.890-nu a propus adm. jud.-f. 150 vol. 7 dosar 2342/93/2022 
16. Uniteh Pro-296.041-nu a propus adm. jud.-f. 5 dosar 2366/93/2022 
17. Daw Benta ro-30.946-nu a propus adm. jud-f. 52 dosar 2366/93/2022 
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18. Dynamic print solutions-4500 lei-nu a propus adm. jud.-f. 128 dosar 2366/93/2022 
19. Rav construct company-95.314-nu a propus adm. jud.-f. 3 dosar nr. 2632/93/2022 
20. CEC-12.500.000 lei-PRIME INSOLV---f. 178 vol 1 dosar 2769/93/2022 
21. Capital fleet-6.995.157--PRO BUSINESS-f. 1 vol. 2 dosar 2769/93/2022 
22. Tudor moto factory--241.055-Business support solutions---f66. vol. 3 dosar 2769/93/2022 
23. Maxjonel-83.123-Ksi ipurl-f. 142 vol. 4 dosar 2769/93/2022 
24. Depot auto parts-63.274-nu a propus adm. jud-f. 172 vol. 4 dosar 2769/93/2022 
25. Pfa Ciobanu Cezar Gabriel-83.295-intercom management f. 180 vol. 4 dosar 2769/93/2022 
26. Studio sales-4.753 lei-intercom management-f. 199 vol. 4 dosar 2769/93/2022 
27. Expres rapid trans ami-180.209-PRO BUSINESS-f. 48 vol. 5 dosar 2769/93/2022 
28. Ignite logistic-1.677.595-PRO BUSINESS-f. 78 vol 5-revine prin crererea din 21.10.2022 precizează cu nu mai 
dorește numirea PRO BUSINESS ci dorește numirea Business suport solutions dosar 2769/93/2022 
29. Bear crib-87.373--Eurobusiness ljr-f. 107 vol. 5 dosar 2769/93/2022 
30. Loremar livani-188.541--CII Bradu Nicoleta---f. 165 vol. 5 dosar 2769/93/2022 
31. Juliamon--29.127-nu a propus adm. jud-f. 163 vol. 6 dosar 2769/93/2022 
32. Elen crist-248.551-PRO BUSINESS-f. 4 vol 7 dosar 2769/93/2022 
33. Splendid services-152.755--Trust insolvency--dosar 2769/93/2022 
34. Mmv line trans--524.828-PRO BUSINESS-dosar 2769/93/2022 
35. Just trans expres-115.993-PRO BUSINESS dosar 2769/93/2022 
36. Vio trans expres-212.299-PRO BUSINESS dosar 2769/93/2022 
37. Siraco exim-55.058--PRO BUSINESS dosar 2769/93/2022 
38. Mercedes Benz--62.404--nu a propus adm. jud 
39. Robimotors--89.958-PRO BUSINESS 
40. Lca studio--126.237-PRO BUSINESS 
41. Rapid curier expres--86.123-nu a propus adm. jud 
42. Intertrans dan--256.624-PRO BUSINESS 
43. Micul rege-46.493-nu a propus adm. jud 
44. Car oanceakim-140.010--PRO BUSINESS 
45. Agromir store-547.340-PRO BUSINESS 
După cum se poate observa, din cei 27 de creditori care au propus administrator judiciar provizoriu, 12 au solicitat 
numirea administratorului judiciar Pro Business SPRL, iar restul au propus diferiți practicieni în insolvență. 
În mod evident, în prezenta cauză, judecătorul reține o situație în care există un concurs al mai multor creditori cu 
privire la numirea unui administrator judiciar provizoriu, iar propunerile sunt diferite. 
Într-o asemenea situație, art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 prevede că dacă creditorii solicită a fi desemnați 
administratori judiciari/lichidatori judiciari diferiți, judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuși de 
aceștia. 
(i) Criteriul creanței cu cea mai mare valoare 
Se poate lesne observa că art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 nu prevede niciun criteriu pe baza căruia 
judecătorul sindic să prefere propunerea unui creditor față de cea a celorlalți, singura condiție impusă de lege fiind cea 
ca desemnarea făcută de judecătorul sindic să fie motivată. În lipsa unor criterii legale clare de alegere a unei propuneri 
dintre cele făcute de mai mulți creditori, judecătorul sindic este nevoit totuși să identifice sau să stabilească, de la caz la 
caz, unele repere obiective ce ar putea servi drept temei pentru preferința unui creditor cu privire la numirea 
administratorului judiciar provizoriu. Așadar, se poate considera că, în tăcerea dispozițiilor art. 45 alin. 1 lit. d din 
Legea nr. 85/2014, legea recunoaște judecătorului puterea de apreciere cu privire la criteriile pe baza cărora se poate 
face desemnarea administratorului judiciar provizoriu în cazul concursului de propuneri a creditorilor. 
În acest sens, judecătorul sindic consideră că, în temeiul art. 342 alin. 1 din Legea 85/2014, trebuie să se aibă în vedere 
dispozițiile Codului de procedură Civilă și ale Codului Civil. Astfel, potrivit art. 22 alin. 6 C.pr.civ. ori de câte ori legea 
îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să țină seama de toate circumstanțele cauzei, judecătorul va ține 
seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerințele echității și de buna-credință. Însă, unul dintre 
principiile de interpretare stabilește că principiile și dispozițiile legale speciale derogă de la principiile și dispozițiile 
legale generale. Astfel, tribunalul apreciază că în rezolvarea situației numirii administratorului judiciar provizoriu, 
judecătorul sindic trebuie să se raporteze cu prioritate la principiile procedurii insolvenței și numai dacă acestea sunt 
neîndestulătoare se va recurge la principiile generale ale dreptului. 
Potrivit art. 4 alin. 1 pct. 5 și 6 din Legea nr. 85/2014 procedura insolvenței se bazează pe principiul transparenței și 
previzibilității procedurii și pe principiul recunoașterii drepturilor creditorilor și respectării ordinii de prioritate a 
creanțelor. 
Principiul recunoașterii drepturilor creditorilor și respectării ordinii de prioritate a creanțelor se manifestă constant în 
diferite forme specifice în procedura insolvenței, însă relevantă pentru situația de față este cazul manierei de luare a 
deciziilor de către creditori pe tot parcursul procedurii insolvenței. Astfel, potrivit art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
deciziile adunării creditorilor (inclusiv cele referitoare la confirmarea administratorului judiciar – art. 57 alin. 2) se 
adoptă cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente cu drept de vot. 
În aceste condiții, se poate concluziona că, în principiu, soarta procedurii de insolvență în general depinde de voința 
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majorității prin valoare a creditorilor. 
Desigur că la momentul numirii administratorului judiciar provizoriu situația procedurii și a creditorilor nu este identică 
cu cea ulterioară întocmirii tabelului preliminar. Însă în acord cu principiul recunoașterii drepturilor creditorilor și 
respectării ordinii de prioritate a creanțelor, judecătorul sindic apreciază că, potrivit cu art. 1 alin. 2 C.civ., în cazurile 
neprevăzute de lege, cum este cel de față, în legătură cu criteriile de numire a administratorului judiciar provizoriu, 
trebuie să se aplice dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, situația asemănătoare fiind în cauza de față – 
modul de luare a deciziilor referitoare la procedura insolvenței, adică majoritatea, prin valoare a creanțelor. 
O asemenea concluzie este susținută și de principiul echității la care judecătorul sindic trebuie să se raporteze potrivit 
art. 342 alin. 1 din Legea 85/2014 rap. la art. 22 alin. 6 C.pr.civ., principiul echității manifestându-se specific în cadrul 
procedurii insolvenței prin caracterul său concursual, care presupune, printre altele, că interesele creditorilor sunt 
realizate în cadrul procedurii proporțional cu ponderea pe care o are creanța creditorului în raport cu masa credală. 
Pentru aceste considerente, în temeiul art. art. 342 alin. 1 din Legea 85/2014 rap. la art. 22 alin. 6 C.pr.civ., potrivit 
principiilor echității, previzibilității procedurii, recunoașterii drepturilor creditorilor și respectării ordinii de prioritate a 
creanțelor, judecătorul sindic apreciază că un criteriu obiectiv în desemnarea administratorului judiciar provizoriu îl 
constituie valoarea creanței, aspect susținut atât de doctrină cât și de jurisprudență (N. Țăndăreanu, Desemnarea 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar provizoriu și definitiv în procedurile de insolvență. Înlocuirea acestuia 
pe parcursul procedurii, RRJ nr. 6/2014; C.A. Cluj, s. a II-a civ., dec. nr. 609/2018). 
Aplicând acest criteriu, judecătorul sindic reține că cei 45 de creditori care au solicitat deschiderea procedurii au creanțe 
în valoare totală de 28.546.778 lei. Din acest total, creanța cea mai mare este cea a creditorului CEC (12.500.000 lei) 
care a propus administrator judiciar provizoriu Prime Insolv Practice SPRL. Apoi, 12 creditori (cu o valoare cumulată 
de creanțe de 9.492.264 lei) au propus ca administrator judiciar provizoriu Pro Business SPRL, iar ceilalți creditori au 
creanțe mult mai mici sau nu au propus administrator judiciar provizoriu. În acest condiții, din totalul creanțelor 
invocate la acest moment (28.546.778 lei), creditorul CEC (adm.jud. propus Prime Insolv Practice SPRL) deține 
majoritatea cu 43,78%, creditorii care au propus Pro Business SPRL au o cotă de 33,25%, iar ceilalți creditori care au 
creanțe inferioare sau nu au propus administrator judiciar provizoriu dețin o cotă de 22,97 %. Chiar și în cazul raportării 
la masa creadă indicată de debitor în lista creditorilor (97.143.058 lei, f. 61 – 83 vol. 1 dosar 2769), valoarea cea mai 
mare a creanței ar fi deținută tot de creditorul CEC cu 12, 86%, în timp ce creditorii ce au propus Pro Business SPRL ar 
deține 9,77 %. 
Pentru aceste motive, judecătorul sindic apreciază că în funcție de criteriul celei mai mare valori a creanței, propunerea 
creditorului CEC-PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, este preferabilă față de cea a celorlalți creditori. 
(ii) Criteriul ofertelor administratorilor judiciari 
Pe lângă criteriul valorii creanței, judecătorul sindic trebuie să țină seama și de celelalte criterii sugerate de legea 
insolvenței în art. 57 alin. 1 care prevede că în ofertă, practicianul în insolvență interesat va putea arăta și 
disponibilitatea de timp și de resurse umane, precum și experiența generală sau specifică necesare preluării dosarului și 
bunei administrări a cazului. Din formularea aceste dispoziții legale (…va putea arăta și disponibilitatea…”) judecătorul 
sindic reține că elementele din ofertă ce pot constitui criterii nu sunt limitativ prevăzute, astfel încât instanța poate avea 
în vedere și alte aspecte legate de activitatea practicianului în insolvență propus. 
În consecință, judecătorul sindic urmează să compare ofertele celor doi practicieni în insolvență PRIME INSOLV 
PRACTICE SPRL și Pro Business SPRL, prin prisma elementelor care îi diferențiază. 
Astfel, din perspectiva resurselor umane, potrivit ofertelor depuse, Prime Insolv Practice dispune de o echipă de 18 
profesioniști (avocați, practicieni în insolvență, economiști, consilieri juridici etc) (f.204 verso. vol. 1 dosar 2769), în 
timp ce Pro Business SPRL dispune de 2 profesioniști – Mădălina Vasilache (avocat și practician în insolvență) și Alina 
Hagiu (analist financiar și practician în insolvență) (f.163-164 verso. vol. 1 dosar 2769). Având în vedere complexitatea 
prezentei proceduri, judecătorul sindic apreciază că din perspectiva analizată, oferta Prime Insolv Practice este 
preferabilă. 
Din perspectiva experienței generale, potrivit ofertelor depuse, Prime Insolv Practice are o experință de 15 ani de 
activitate și peste 150 de proceduri de insolvență (f.204 verso. vol. 1 dosar 2769), în timp ce Pro Business SPRL are o 
experiență de 8 ani (f. 164 vol. 1 dosar 2769). De asemenea, Prime Insolv Practice a avut experiența insolvenței în 11 
domenii de activitate în timp ce Pro Business SPRL a avut experiența insolvenței în 5 domenii de activitate. Având în 
vedere complexitatea prezentei proceduri, judecătorul sindic apreciază că din perspectiva analizată, oferta Prime Insolv 
Practice este preferabilă. 
Din perspectiva onorariului, potrivit ofertelor depuse, Prime Insolv Practice are a solicitat un onorariu de 3000 de lei 
(plus TVA)/lună, în timp ce Pro Business SPRL nu a indicat în nici un fel cuantumul onorariului solicitat. Având în 
vedere principiul previzibilității procedurii, inclusiv din perspectiva onorariului, judecătorul sindic apreciază că din 
perspectiva analizată, oferta Prime Insolv Practice este preferabilă. 
În fine, din perspectiva garanțiilor oferite, din polițele de asigurare depuse, reiese că Prime Insolv Practice este asigurat 
pentru o sumă de 500.000 Dolari USD (f. 207 verso. vol.1), în timp ce Pro Business SPRL este asigurat numai pentru 
suma de 500.000 de lei (f.172 vol.1). În mod evident, și în această privință Prime Insolv Practice este preferabilă. 
(iii) Celelalte criterii 
Tribunalul nu va reține niciunul din celelalte criterii propuse de creditori pentru numirea administratorului judiciar 
provizoriu, respectiv: 1. criteriul primului creditor care a formulat cererea; 2. criteriul numărului de creditori care 
propun același administrator judiciar provizoriu; 3. criteriul favorizării creditorului cu creanță recunoscută. 
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Deși favorizarea primului creditor care a formulat cererea (în cazul de față, Premium Store), ar avea la bază principiul 
general potrivit căruia este preferat cel care acționează primul (qui prior temopre potior iure), aplicarea acestui principiu 
ar fi inadecvat față de specificitatea procedurii insolvenței care este o procedură colectivă și concursuală. Având în 
principiile procedurii insolvenței, natura și finalitatea acesteia, judecătorul sindic consideră că nu există niciun argument 
valabil pentru care ar fi preferat creditorul care acționează primul în condițiile în care procedura insolvenței este o 
procedură colectivă, din perspectiva efectelor procedurii, fiind irelevant care dintre creditori formulează primul cererea. 
Din contră, principiul în baza căruia întreaga procedură se desfășoară este cel potrivit căruia voința majorității, prin 
valoare, a creanțelor creditorilor. Oricum, în speță, aplicarea criteriului primei cereri a creditorului ar fi în dezacord și 
cu principiul previzibilității procedurii, întrucât creanța Premium Store (339.042,83 lei) este infimă în raport cu totalul 
creanțelor creditorilor care au formulat cereri de deschidere sau cu întreaga masă credală declarată de debitor. Astfel, ar 
fi inutilă desemnarea unui administrator judiciar provizoriu pentru care există șanse mari ca acesta să nu fie confirmat 
din cauza valorii mici a creanței. Sigur că nici criteriul celei mai mari creanțe nu asigură pe deplin siguranța că 
administratorul judiciar desemnat pe acest criteriu va fi cel definitiv, însă aplicarea acestui criteriu asigură gradul 
maxim posibil al previzibilității în acest moment al procedurii. 
Criteriul celui mai mare număr de creditori care solicită numirea aceluiași administrator judiciar provizoriu nu este 
considerat de judecătorul sindic un criteriu adecvat care să respecte principiul în baza căruia întreaga procedură se 
desfășoară este cel potrivit voinței majorității, prin valoare, a creanțelor creditorilor. După cum s-a arătat deja, hotărâtor 
în procedura insolvenței nu este numărul de creditori care votează ci majoritatea prin valoare, a creanțelor creditorilor 
care votează. Oricum, numărul creditorilor care solicită același administrator judiciar provizoriu este de 12, număr care 
nu asigură nici majoritatea în cadrul numărului creditorilor care au solicitat deschiderea procedurii (45) și cu atât mai 
puțin în cadrul numărului de creditori indicat de debitoare (aprox. 2500). 
În fine, criteriul preferinței creditorilor cu creanțe recunoscute, pe lângă faptul că nu respectă principiile menționate 
deja, este și inutil întrucât potrivit listei creditorilor depusă de debitor (f. 61 – 83 vol. 1 dosar 2769), aproape toate 
creanțele sunt necontestate (mai puțin Premium Store și Trei Iepurași f. 177 vol. 4 f. 187 vol. 4 dosar 2342/93/2022). 
(iv) Achitarea parțială a creanței CEC 
În privința susținerilor debitoarei și altor creditori potrivit cărora nu ar trebui să se țină seama de propunerea creditorului 
CEC ca urmare a faptului că creanța restantă ar fi fost achitată, judecătorul sindic apreciază că aceste afirmații sunt 
neîntemeiate. 
Într-adevăr, prin cererea de deschidere, creditorul CEC a arătat că deține o creanță certă, lichidă și exigibilă de 
53.569,42 lei reprezentând dobânzi restante iar valoarea totală a creditului este de 12.500.000 lei și 38.298, 61 lei 
dobânzi curente (f. 178 vol. 1). 
Debitoarea a depus la dosar o dovadă din care ar rezulta că a achitat numai suma de 53.569,42 lei reprezentând dobânzi 
restante, deci a achitat numai creanța exigibilă însă nu și suma de 12.500.000 lei și 38.298, 61 lei, sume care reprezintă 
întreaga creanță a creditorului CEC. 
Întrucât a fost admisă cererea debitorului iar cererile creditorilor au devenit declarații de creanță și nu vor fi analizate de 
judecătorul sindic din perspectiva creanței, achitarea doar a creanței exigibile nu are nicio relevanță întrucât achitarea 
creanței exigibile nu poate echivala cu lipsirea creditorului CEC de calitatea de creditor cu declarație de creanță depusă 
pentru restul sumei de 12.500.000 lei și 38.298, 61 lei. Într-adevăr, declarațiile de creanță se fac în scopul înscrierii lor 
în tabelul preliminar iar potrivit art. 5 alin. 1 pct. 69 din Legea 85/2014 tabelul preliminar de creanțe cuprinde toate 
creanțele scadente sau nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii. 
Judecătorul-sindic, nu poate respinge ca rămasă fără obiect cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de 
creditorul CEC atât timp cât procedura a fost deja deschisă la cererea debitorului iar potrivit art. 66 alin. 6 din legea 
insolvenței, cererea creditorului CEC precum și a celorlalți creditori au devenit declarații de creanță. 
În fine, în acest context, judecătorul sindic reamintește faptul că în acord cu doctrina și jurisprudența relevante (C.A. 
București, s. a VI-a civ., dec. nr. 185 din 01.02.2017; C.A. București, s. a VI-a civ., dec. nr. 223 din 07.02.2018; C.A. 
București, s. a V-a civ., dec. nr. 1223 din 25.05.2018; C.A. București, s. a VI-a civ., dec. nr. 254A din 14.02.2019) și 
potrivit art. 45 alin. 1 lit. d din Legea 85/2014, calificarea cererilor creditorilor ca declarații de creanță nu echivalează cu 
o înlăturare completă a analizării acestora, exclusiv din perspectiva cererilor de numire a administratorului judiciar 
provizoriu propus de creditori, chiar dacă creanțele lor nu sunt analizate la acel moment. 
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, reținând citeriul celei mai mare valori a 
creanței și criteriul ofertei preferabile, judecătorul sindic va desemna administrator judiciar provizoriu pe PRIME 
INSOLV PRACTICE SPRL, cu o remunerație provizorie de 3000 lei (plus TVA)/lună din averea debitorului. 
Se vor fixa următoarele termene limită: 
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii-10 zile de la 
primirea notificării, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării 
termenului de depunere a acestora; 
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului –09.12.2022; 
c) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe – 30.12.2022; 
d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor – 25.01.2023; 
e) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 05.01.2023. 
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condițiile 
art. 99 alin. 3 și art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei, tuturor 
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creditorilor menționați în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitoarei și oficiului 
Registrului comerțului sau, după caz, Registrului societăților agricole ori Registrului asociaților și fundațiilor în care 
debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea mențiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul 
declarat, și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 
85/2014. 
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea 
bunurilor debitoarei, să întocmească și să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 
art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, și, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeași 
lege. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune 
deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, 
în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de 
către administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Se va pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 și dispune îndeplinirea 
formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi. 
Se va pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. 
Se fixează termen de control în ședință publică pentru analiza stadiului continuării procedurii la 03.02.2023 ora 10 cu 
citarea părților. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitoarei NEMO EXPRES LOGISTIC SA, cu sediul în jud. ILFOV, MĂGURELE, STR. UNIRII nr. 
11, bl. CLAD. C5, et. 1, ap. BIROU 2, având C.U.I. 31692750 și J23/4187/2019. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschide 
procedura generală de insolvență față de debitor. 
Pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în 10 zile de la pronunțarea prezentei hotărâri, la dosarul 
cauzei, actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune 
actele și informațiile arătate devin aplicabile dispozițiile art. 82 alin. 1 și 2 și art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
Se vor fixa următoarele termene limită: 
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii-10 zile de la 
primirea notificării, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării 
termenului de depunere a acestora; 
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului – 09.12.2022; 
c) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe – 30.12.2022; 
d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor – 25.01.2023; 
e) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 05.01.2023. 
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe PRIME INSOLV PRACTICE SPRL-Bd. AVIATORILOR nr.52 
PARTER ap.1-2 sector 1 BUCUREȘTI, cu o remunerație provizorie de 3000 lei (plus TVA)/lună din averea 
debitorului. 
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condițiile 
art. 99 alin. 3 și art.100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor 
menționați în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului și oficiului registrului 
comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole ori registrului asociaților și fundațiilor în care debitorul este 
înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul declarat la registrul 
comerțului, și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 
85/2014. 
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea 
bunurilor debitorului, să întocmească și să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 
art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, și, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeași 
lege. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune 
deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată și dispune îndeplinirea 
formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi. 
Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. 
În temeiul art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 dispune conexarea dosarelor nr. 2342/93/2022 și nr. 2366/93/2022 la 
prezentul dosar (2769/93/2022), cererile creditorilor devenind declarații de creanță. 
Fixează termen de control în ședință publică pentru analiza stadiului continuării procedurii la 03.02.2023 ora 10 cu 
citarea părților. 
Executorie. 
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Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, ce va fi 
depus la Tribunalul Ilfov. 
Pronunțată azi, 24.10.2022 și pusă la dispoziția părților prin grefa instanței. 
Președinte,                   Grefier 
Cosmin Radu Mitroi                Roxana-Constanța Gruia 
Red. Jud. C.M./11.11.2022 /3 ex/ 
Tehnored. Gr. R.G./ 
BPI / 
Termen: 03.02.2023 ora 10 Camera 4 
Creditor 
NR CAPITAL FLEET SERVICES SA 
Creditor 
NR PREMIUM STORE SRL 
Creditor 
NR MAXJONEL SRL 
Creditor 
NR SC DEPOT AUTO PARTS SRL 
Creditor 
NR CIOBANU CEZAR GABRIEL 
Creditor 
NR SC EXPRESS RAPID TRANS SMI SRL 
Creditor 
NR CEC BANK SA 
Creditor 
NR IGNITE LOGISTIC SRL 
Creditor 
NR BEAR CRIB SRL 
Creditor 
NR ELEN CRIST SRL 
Creditor 
NR LOREMAR LIVANI SRL 
Creditor 
NR JULIAMON SRL  
Creditor 
NR SC JUST TRANSEXPRESS.SRL 
Creditor 
NR ELEN CRIST SRL 
Creditor 
NR SC SIRACO EXIM 94 SRL 
Creditor 
NR SC MMV LINETRANS SRL 
Creditor 
NR SC L.C.A. AUDIO SRL  
Creditor 
NR ROBIMOTORS 2014 SRL 
Creditor 
NR MERCEDES-BENZ TRUCKS & BUSES România SRL  
Creditor 
NR SPLENDID SERVICE SRL  
Creditor 
NR AGROMIR STORE SRL 
Creditor 
NR SC INTERTRANS DAN SRL  
Creditor 
NR SC RAPID CURIER EXPRESS SRL  
Creditor 
NR VIRO TRANS EXPRESS SRL 
Debitor 
NR NEMO EXPRES LOGISTIC SA. 
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