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Pe  rol  se  află  cauza  având  ca  obiect  pronunţarea  asupra
cererii de închidere a procedurii simplificate a falimentului deschisă faţă
de debitoarea SC EUROCOLOR RETAIL SRL prin reprezentant  legal  –
administrator Nagy Lehel, cu sediul în municipiul Târgu Secuiesc, strada
Cernat numărul  27,  judeţul  Covasna,  înregistrată  la Oficiul  Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub numărul J14/133/2008,
având cod unic de înregistrare 23456929, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

La  apelul  nominal,  făcut  în  şedinţa  publică  de  astăzi,  se
constată  lipsa  debitoarei  SC  Eurocolor  Retail  SRL,  a  lichidatorului
judiciar Continental 2000 SPRL şi a creditorilor Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Covasna, SC Akzo Nobel Coatings SRL, Muncipiul
Târgu Secuiesc prin primar, SC Dunalakk Color SRL şi SC Family Home
Concept SRL prin administrator judiciar Sierra Quadrant Filiala Bucureşti
SPRL.

Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă,

după care:
Dezbaterile  asupra  cauzei  de  faţă  au  avut  loc  în  şedinţa

publică din data de 13 septembrie 2019, susţinerile şi concluziile părţilor
fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere care face
parte  integrantă  din  prezenta  sentinţă  şi  la  care  se  face  trimitere,
judecătorul sindic, în vederea deliberării, a amânat pronunţarea la data
de 19 septembrie 2019 şi 26 septembrie 2019.
 

JUDECĂTORUL – SINDIC

Prin  Încheierea  dată  în  camera  de  consiliu  din  data  de  23
iunie  2014,  a  Tribunalului  Covasna,  s-a  admis  cererea  formulată  de
debitoarea Eurocolor Retail SRL şi s-a deschis procedura simplificată a
falimentului împotriva debitoarei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
85/2006.  A fost  desemnată  în  calitate  de  lichidator  judiciar  societatea
Continental 2000 SPRL.

Potrivit tabelului definitiv rectificat (fila 191, vol. II), creanţele
împotriva  debitoarei  au  fost  în  sumă  de  350.792  lei,  fiind  înscrişi
creditorii Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, Creanţe



salariale, Primăria Târgu Secuiesc, Dunalakk Color SRL, SC Akzo Nobel
Coatings SRL şi SC Family Home Concept SRL prin administrator judiciar
Sierra Quadrant Filiala Bucureşti SPRL.

La  termenul  de  judecată  din  data  de  12  aprilie  2019,
lichidatorul judiciar a înregistrat la instanţă raportul final (filele 79-80,
vol. III),  împotriva căruia nu s-au formulat obiecţiuni.

Din  analiza  actelor  şi  lucrărilor  dosarului,  instanţa  reţine
următoarele:

Societatea  Eurocolor Retail SRL are cu sediul în municipiul
Târgu  Secuiesc,  strada  Cernat  numărul  27,  judeţul  Covasna,  şi  este
înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  de  pe  lângă  Tribunalul
Covasna  sub  numărul  J14/133/2008,  având  cod  unic  de  înregistrare
23456929.

Obiectul  principal  de  activitate  declarat  de  debitoare  este
„Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi
a  celor  pentru  vopsit,  în  magazine  specializate”-  cod  CAEN  4752.
Capitalul social în valoare de 600 lei este deţinut de asociatul unic Nagy
Lehel, care a îndeplinit şi activitatea de administrator statutar. 

În urma analizării actelor financiar contabile ale societăţii, în
raportul privind cauzele şi împrejurările falimentului (filele 72-74, vol. II),
lichidatorul judiciar a constatat următoarele: 

Societatea a desfăşurat activitate de comerţ a materialelor de
construcţii,  în spaţii închiriate, pe teritoriul ţării,  magazine şi depozite.
Cel  mai  mare  furnizor  de  mărfuri  a  fost  SC  Eurocolor  SRL.  Clienţii
societăţii  au  fost  societăţi  de  construcţii  şi  persoane  fizice.  Viteza  de
circulaţie a mărfurilor a fost redusă, fapt ce a generat şi pierderile cu
ocazia  scoaterii  din  evidenţă  a  mărfurilor  expirate  –  vopsele,  chituri
precum  şi  deteriorate  –  adezivi  ciment.  Din  anul  2012,  activitatea
societăţii  s-a restrâns, aceasta funcţiona cu un magazin la Bucureşti şi
depozitul central din Târgu Secuiesc. Veniturile scăzute ale societăţii au
fost insuficiente pentru plata datoriilor, chiar dacă societatea a beneficiat
permanent de creditare din partea asociatului, în limita sumei de 574.276
lei.  Din  anul  2013,  veniturile  societăţii  s-au  diminuat  cu  75%,  însă
cheltuielile ridicate s-au menţinut cu scoaterea din evidenţă a mărfurilor
deteriorate. Acest aspect rezultă şi din raportul de evaluare – constatare
tehnică  întocmit  în  cauză,  din  care  rezultă  o  diminuare  cu  97%  a
mărfurilor  –  vopsele  şi  materiale  de  construcţii.  Clienţii  neîncasaţi  ai
societăţii, din punct de vedere scriptic la această dată, sunt în valoare de
160.000 lei, din care clienţi supuşi procedurii de insolvenţă sau prescrişi
în valoare de 135.000 lei.

Astfel,  societatea  nu a  mai  putut   face  faţă  datoriilor  şi  în
urma aplicării dobânzilor şi penalităţilor, datoria a ajuns la o sumă pentru
care a solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului.

Situaţia patrimonială a debitoarei a fost prezentată pe baza
ultimului  balanţ  contabil,  respectiv  cel  din  decembrie  2013.  În  baza
acestui  document  de  sinteză  contabilă,      s-au formulat  următoarele
concluzii:

Societatea deţinea în patrimoniu active imobilizate, instalaţii
tehnice şi maşini în valoare de 4.472 lei.

 În urma analizării situaţiei economico-financiare a debitoarei,
în baza documentelor contabile, lichidatorul judiciar a constatat ca fiind
generatoarele insolvenţei cauze obiective.



Cu  privire  la  stabilirea  răspunderii  patrimoniale  a  fostului
administrator,  lichidatorul  judiciar  a precizată că nu a identificat  nicio
faptă prevăzută de art.138 din Legea nr.85/2006. 

Referitor la activele societăţii,  în cadrul adunării generale a
creditorilor din data de 22 august 2016 s-a stabilit  casarea stocului de
marfă  constând  din  vopsele  şi  accesorii  ca  urmare  a  deteriorării  şi
eliminarea acestora, vânzarea la negociere directă a stocului de marfă, cu
marja  de  scădere  de  maxim  30%,  vânzarea  la  licitaţie  publică  a
autoturismului  Dacia,  conform  regulamentului  propus  de  lichidatorul
judiciar.

La data de 10 noiembrie 2016, lichidatorul judiciar a întocmit
raportul privind veniturile şi cheltuielile procedurale, sens în care s-au
depus la dosar acte justificative. 

Prin  hotărârea Adunării Generale a Creditorilor, consemnată
în  procesul  verbal  din  data  de  21  martie  2019  s-a  aprobat  casarea
bunurilor  rămase  în  averea  societăţii  –  stoc  de  marfă,  ustensile  şi
accesorii de zugrăvit şi închiderea operaţiunilor de lichidare.

Având  în  vedere  că  bunurile  din  patrimoniul  societății
debitoare au fost valorificate în totalitate iar sumele încasate în contul
colector de lichidare au fost distribuite, lichidatorul judiciar consideră că
sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.132 alin.(2), pentru închiderea
procedurii,  creditorii  fiind  de  acord  cu  această  propunere,  având  în
vedere că nu au formulat obiecţii la raportul final.

Astfel fiind, în raport cu cele ce preced, judecătorul – sindic
constată că în prezenta cauză au fost parcurse toate etapele procedurale
şi va  dispune închiderea procedurii, cu consecinţa radierii debitoarei din
registrul comerţului. Va descărca lichidatorul judiciar de orice sarcini şi
responsabilităţi privind procedura.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E

Aprobă  raportul  final  întocmit  de  lichidatorul  judiciar
Continental 2000 SPRL.

În  temeiul  art.132  alin.  (2)  din  Legea  nr.  85/2006  privind
procedura insolvenţei,

Dispune  închiderea  procedurii  falimentului  debitoarei  SC
EUROCOLOR RETAIL SRL prin reprezentant legal – administrator Nagy
Lehel, cu sediul în municipiul Târgu Secuiesc, strada Cernat numărul 27,
judeţul  Covasna,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  de  pe
lângă Tribunalul Covasna sub numărul J14/133/2008, având cod unic de
înregistrare 23456929.

Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului.
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Descarcă  lichidatorul  judiciar  de  orice  îndatoriri  şi

responsabilităţi.
În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe Administraţiei Judeţene

a Finanţelor  Publice  Covasna şi  Oficiului  Registrului  Comerţului  de pe
lângă Tribunalul  Covasna pentru efectuarea menţiunilor  de închidere a
procedurii şi de radiere, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor
de insolvenţă. 

Cu  drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.



Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 septembrie 2019.

JUDECĂTOR SINDIC                                                  GREFIER
   MUNTEANU COSMIN TRAIAN                                  COROIU

ELENA
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