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GREFIER :  COROIU ELENA

Pe  rol  se  află  pronunţarea  asupra  confirmării  /  desemnării
practicianului  în  insolvenţă  desemnat  în  cadrul  şedinţei  adunării
creditorilor din data de 7 ianuarie 2020, în cadrul procedurii generale a
insolvenţei  debitoarei  SC  ADASENA  SRL  prin  reprezentant  legal  –
administrator Gavriloiu Valentin, cu sediul în municipiul Târgu Secuiesc,
strada  Şcolii  numărul  3,  judeţ  Covasna,  înmatriculată  la  Oficiul
Registrului  Comerţului  de  pe  lângă  Tribunalul  Covasna  sub  numărul
J14/394/200, având cod unic de înregistrare numărul 16847517, deschisă
la cererea formulată de creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Covasna prin reprezentant legal – şef administraţie Ambrus Attila,
cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Jozef Bem numărul  9,
cod 520023, judeţ Covasna, în conformitate cu prevederile Legii numărul
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

La  apelul  nominal  făcut  în  şedinţa  publică  de  astăzi,  se
constată lipsa creditoarei  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Covasna,  a  debitoarei  SC Adasena SRL şi  a  administratorului  judiciar
provizoriu Continental 2000 SPRL.

Procedura de citare este legal îndeplinită cu părţile.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, prin

care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, stadiul procesual şi modul
de  îndeplinire  a  procedurii  de  citare,  arătându-se  totodată  că  au  fost
depuse la dosar, prin serviciul de registratură al instanţei, următoarele:

-la data de 13 ianuarie 2020, o adresă de înaintare formulată
de Consultant Insolvenţă SPRL, la care s-au ataşat oferta de preluare a
poziţiei  de  administrator  judiciar  /  lichidator  judiciar  al  debitoarei  SC
Adasena SRL şi înscrisuri;

-la data 14 ianuarie 2020, o adresă de înaintare formulată de
administratorul judiciar provizoriu Continental 2000 SPRL, la care s-au
anexat tabelul definitiv de creanţe şi  procesul verbal de afişare din 14
ianuarie 2020.

Dezbaterile  asupra  confirmării  practicianului  în  insolvenţă
desemnat în cadrul şedinţei adunării creditorilor debitoarei SC Adasena
SRL au avut loc în şedinţa publică din 10 ianuarie 2020, susţinerile şi
concluziile  părţii  fiind consemnate în încheierea din acea zi,  care face
parte din prezenta încheiere şi la care se face trimitere.  Judecătorul –



sindic,  în  vederea  deliberării,  a  amânat  pronunţarea  la  data  de  16
ianuarie 2020.

JUDECĂTORUL – SINDIC

Constată că prin sentinţa civilă nr. 133/S/11 octombrie 2019 a
Tribunalului  Covasna  a  fost  admisă  cererea  creditoarei  Administraţia
Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  Covasna  şi  a  fost  deschisă  procedura
generală  a  insolvenţei  faţă  de  debitoarea  SC  Adasena  SRL.  A  fost
desemnată  în  calitate  de  administrator  judiciar  provizoriu  societatea
Continental 2000 SPRL.

În  baza  art.  57  din  Legea  nr.  85/2014  a  fost  convocată
adunarea  creditorilor  pentru  a  se  pune  în  discuţie  confirmarea  /
desemnarea administratorului judiciar.

Prin hotărârea adunării creditorilor din 7 ianuarie 2020 (fila
137,  vol.  III)  nu   a  fost  confirmat  administratorul  judiciar  provizoriu
Continental  2000 SPRL şi a fost desemnat în calitate de administrator
judiciar practicianul Consultant Insolvenţă SPRL.

S-a stabilit  onorariul  administratorului  judiciar,  respectiv un
onorariu lunar de 325 lei + TVA şi un onorariu de succes de 1% + TVA.

Hotărârea  adunării  creditorilor  a  fost  luată  cu  respectarea
tuturor condiţiilor prevăzute de lege.

Aşa fiind, în raport cu cele ce preced,  judecătorul – sindic va
face aplicarea dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014 şi
în consecinţă: 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Ia act de hotărârea adunării creditorilor din 7 ianuarie 2020,
consemnată  în  procesul  verbal  nr.  4/7  ianuarie  2020  încheiat  de
practicianul în insolvenţă Continental 2000 SPRL.
 Confirmă  administratorul  judiciar  CONSULTANT
INSOLVENŢĂ  SPRL,  prin  reprezentant  legal  –  asociat  coordonator
Popescu  George,  cu  sediul  procesual  ales  în  Timişoara,  strada  Daliei
numărul  8,  mansardă,  judeţ  Timiş,  având  cod  unic  de  înregistrare
31215824,  membru  UNPIR  având  număr  matricol  RFO  II  0649,  care
urmează  a  fi  retribuit  cu  un  onorariu  lunar  de  325  lei  +  TVA  şi  un
onorariu de succes de 1% + TVA -  conform Deciziei nr. 605/12 decembrie
2019  a  Comisiei   de  selecţie  a  practicienilor  în  insolvenţă  din  cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Covasna.

Cu  drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Dată  în  camera  de  consiliu  şi  pronunţată  azi,  16  ianuarie

2020, prin punerea  soluţiei la dispoziţia părţilor  prin mijlocirea grefei
instanţei.

       JUDECĂTOR-SINDIC
GREFIER
      RUSU IOAN CĂTĂLIN                           COROIU ELENA
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