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Pe rol se află pronunţarea asupra confirmării practicianului în
insolvenţă desemnat în cadrul şedinţei adunării creditorilor din data de 8
ianuarie  2020  şi  asupra  cererii  lichidatorului  judiciar  provizoriu
Continental  2000  SPRL  privind  plata  onorariului  pentru  activitatea
desfăşurată, în cadrul procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC
BIZ-WOLF  SRL-D  prin  reprezentant  legal  –  administrator  Farkas
Boglarka, cu sediul în satul Comandău, comuna Comandău, nr. 19, judeţul
Covasna,  înmatriculată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  de  pe  lângă
Tribunalul  Covasna  sub  numărul  J14/82/2015,  având  cod  unic  de
înregistrare  numărul  34408455,  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 lichidatorului judiciar provizoriu Continental 2000 SPRL şi a
debitoarei SC Biz – Wolf SRL-D.

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.

Dezbaterile  asupra  confirmării  practicianului  în  insolvenţă
desemnat în cadrul şedinţei adunării creditorilor debitoarei SC Biz – Wolf
SRL-D şi asupra cererii lichidatorului judiciar provizoriu Continental 2000
SPRL privind plata onorariului pentru activitatea desfăşurată, au avut loc
în şedinţa publică din 17 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 23 ianuarie 2020.

JUDECĂTORUL – SINDIC

Constată că prin sentinţa civilă nr. 148/S/14 noiembrie 2019 a
Tribunalului  Covasna  a  fost  admisă  cererea  creditoarei  Administraţia
Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  Covasna  şi  a  fost  deschisă  procedura
simplificată a falimentului faţă de debitoarea SC Biz – Wolf SRL-D. A fost



desemnată  în  calitate  de  lichidator  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 lichidatorului judiciar.

Prin hotărârea adunării creditorilor din 8 ianuarie 2020 (fila
129,  vol.  II)  nu   a  fost  confirmat  lichidatorul  judiciar  provizoriu
Continental 2000 SPRL şi a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar
practicianul Alpinsolv SPRL.

S-a  stabilit  onorariul  lichidatorului  judiciar,  respectiv  un
onorariu lunar de 200 lei + TVA şi un onorariu de succes de 1% + TVA.

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

Având  în  vedere  cele  expuse  şi  în  raport  cu  gradul  de
complexitate  al  cauzei,  cu  activitatea  desfăşurată  de  practicianul  în
insolvenţă  provizoriu,  precum  şi  cu  cheltuielile  efectuate  de  acesta,
judecătorul  –  sindic  va  admite  cererea  formulată  şi  va  dispune  plata
onorariului  lichidatorul  judiciar  provizoriu   Continental  2000  SPRL,  în
cuantum de 2.000 lei + TVA, sumă ce va fi suportată din fondul constituit
conform art. 39 alin. (4) din Legea nr.85/2014, aflat la dispoziţia U.N.P.I.R.
Filiala Braşov.

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 8 ianuarie 2020,
consemnată  în  procesul  verbal  nr.  12/8  ianuarie  2020  încheiat  de
practicianul în insolvenţă Continental 2000 SPRL.
 Confirmă  lichidatorul  judiciar  ALPINSOLV  SPRL  prin
reprezentant  legal,  având  cod  fiscal  numărul  33983217,  cu  sediul  în
Piatra Neamţ, strada Decebal  numărul 35, bloc 14, apartament 38, judeţ
Neamţ,   care urmează a fi retribuit cu un onorariu fix de 200 lei + TVA şi
un onorariu de succes de 1% + TVA.

Dispune  plata  onorariului  lichidatorului  judiciar provizoriu
Continental 2000 SPRL, în sumă de 2.000 lei + TVA,  ce va fi suportată din
fondul constituit conform art. 39 alin. (4) din Legea nr.85/2014, aflat la
dispoziţia U.N.P.I.R. Filiala Braşov.

Cu  drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Dată  în  camera  de  consiliu  şi  pronunţată  azi,  23  ianuarie

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

      JUDECĂTOR – SINDIC                
GREFIER
  MUNTEANU COSMIN TRAIAN        COROIU
ELENA
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