ROMÂNIA
TRIBUNALUL TIMIŞ SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE
CONTENCIOS ADM - FALIMENT Dosar nr.806 30/2011
SENTINŢA COMERCIALĂ NR.452 Şedinţa
publică din data de 17 martie 2011 Completul
compus din: PREŞEDINTE -Jud. Sindic-LORED
ANA NEAMŢU -Grefier ILEANA SZILVESZTER
Pe rol judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea Administraţia
Finanţelor Publice Timişoara cu sediul in mun.Timisoara, str.Gh.Lazăr, nr.9/B, jud.Timis, în contradictoriu cu
debitoarea SC Olivieri & Co SNC, cu sediul în mun..Timişoara, str. Andrei Saguna, nr.3,bl.U5,ap.l2, jud.Timis,
J35/1311/2001, CUI 14302475
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă reprezentantul creditorului prin c.j.Carabet
Sever,lipsa debitoarea.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că la dosarul cauzei au fost
depuse prin Serviciul Registratură oferte de preluare a poziţiei de administrator/ lichidator judiciar din partea
practicienilor în insolvenţă, certificat ORC.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau alte probe de administrat, judecătorul sindic constată cauza în
stare de judecată, o reţine spre soluţionare si acorda cuvântul părţii prezente.
Consilier juridic Carabet Sever solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata.
JUDECĂTORUL SINDIC
Asupra cauzei de faţă
Constatând că cererea formulată la 03.02.2011 de creditorul AFP Timişoara având ca obiect deschiderea
procedurii insolvenţei, a fost comunicată debitorului şi că nu s-a formulat contestaţie,
Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi, stare de fapt dovedită cu titlurile executorii ( facturi
fiscale şi angajament de plată al debitoarei) depuse în eopie-la docarul cauzei.
Constatând că, creditorul are o creanţă comercială, certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului (art. 3
pct. 6 din Legea insolvenţei), cu respectarea valorii prag prevăzută de art. 3 pct. 12 din Legea insolvenţei şi de la
a cărei scadenţă au trecut mai mult de 90 de zile,
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii,
PENTRU ACESTE
MOTIVE, ÎN NUMELE
LEGII HOTĂRĂŞTE
Admite cererea formulată de creditorul AFP Timişoara, în contradictoriu cu debitorul SC Olivieri & Co
SNC a

în temeiul art.33 alin 6 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei SC Olivieri & Co SNC în temeiul art.34 din
Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile OUG nr. 86/2006, Numeşte administrator judiciar
Capital Insol SPRL-Filiala Timişoara cu sediul in Timişoara, str.Vasile Lupu, nr.l0,ap.2, jud.Timis,care va
îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, stabilind pentru acesta un onorariu de 3.000 lei, a cărui plată se
va face din fondurile speciale aflate în administrarea UNPIR TIMIŞ, în temeiul art. 4 alin. 4 din Legea
insolvenţei şi se va trimite adresă către UNPIR TIMIŞ în acest sens. în temeiul art. 61 si art. 62 din Legea privind
procedura de insolvenţă,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea
efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prev. de art. 54 din Legea 85/2006 la 15 aprilie
2011
Fixează termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă la 02 mai 2011
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la 20 mai 2011
Fixează termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii la 26 mai 2011 şi pentru afişarea tabelului
definitiv al creanţelor la 06 iunie 2011
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 26 aprilie
2011

Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 26 mai 2011,or a 13 la sediul administratorului judiciar, şi
convoacă creditorii debitorului.
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 09 iunie 2011, sala 168, ora 9, complet C2 S,
pentru când vor fi citate părţile .
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar.
In temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul
va fi deschis de către administratorul judiciar . Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont
special de depozit bancar.
Definitivă şi executorie.
Cu drept de recurs, în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 17 martie 2011.

