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Pe rol se află pronunţarea în cauza având ca obiect procedura
generală a insolvenţei deschisă daţă de debitoarea SC INTEGRATOR SA,
prin reprezentant legal, cu sediul în Bucureşti, strada Elena Clucereasa,
numărul 49A, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul  Bucureşti  sub numărul J40/11507/1995,  având cod
unic  de  înregistrare  8200055,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii
numărul 85/2006 privind procedura insolvenţei.

La  apelul  nominal,  făcut  în  şedinţa  publică  de  astăzi,  se
constată  lipsa   administratorului  judiciar  Continental  2000  SPRL,  a
debitoarei SC Integrator SA prin administrator special Cotora Liviu,  a
creditoarelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Administraţia
Sector 1 a Finanţelor Publice Bucureşti, Eurobank Ergasias SA (creanţă
cesionată de la Bancpost SA),  SC SAP România SRL, SC Maria Elena C.
Invest  SRL,  Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală,  RER  Ecologic
Service  Bucureşti,  Direcţia  Generală  de  Impozite  şi  Taxe  Locale,  SC
United Securitys SRL, Opossum România SRL şi a petentei Management
Assets Company S.A.R.L. (fosta CCC S.A.R.L.).

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 cauzei de faţă au avut loc în şedinţa din
camera de consiliu din 21 februarie 2018, susţinerile şi concluziile părţii
prezente  fiind  consemnate  în  încheierea  din  acea  zi,  care  face  parte
integrantă din sentinţă şi la care se face trimitere. Judecătorul – sindic, în
vederea deliberării, a amânat pronunţarea la data de 28 februarie 2020,
în temeiul art. 260 alin. 1 din Vechiul Cod de procedură civilă 

JUDECĂTORUL - SINDIC

Prin  sentinţa  civilă  nr.  6106/25  mai  2012  a  Tribunalului
Bucureşti  –  Secţia  a  VII-a  civilă  –  s-a  dispus  deschiderea  procedurii
generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC Integrator SA. 



A  fost  desemnat  în  calitate  de  administrator  judiciar  AOS
Servicii de Reorganizare şi Lichidare IPURL.

Prin hotărârea adunării  creditorilor  consemnată în procesul
verbal din 1 august 2012 au fost stabilite următoarele:

-A  fost  confirmat  administratorul  judiciar  AOS  Servicii  de
Reorganizare şi Lichidare IPURL;

-A fost desemnat comitetul creditorilor, format din următorii
membrii: Bancpost SA, ANAF, SC SAP Romania SRL.

Prin încheierea din 18 ianuarie 2013 a Tribunalului Bucureşti
s-a respins cererea de înlocuire a administratorului judiciar AOS Servicii
de Reorganizare şi Lichidare IPURL.

Prin decizia nr. 915/29 aprilie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti
a fost admis recursul declarat de debitoarea SC Integrator SA împotriva
încheierii  din  18  ianuarie  2013  a  Tribunalului  Bucureşti  şi  a  fost
modificată în tot a încheierea atacată, în sensul că s-a dispus înlocuirea
administratorului   judiciar  AOS  Servicii  de  Reorganizare  şi  Lichidare
IPURL cu Internaţional Insolv IPURL (acesta din urmă fiind cel care a
întocmit raportul de activitate nr. 3 din 7 martie 2014).

Prin  încheierea  din  19  septembrie  2014  a  Tribunalului
Bucureşti  s-a  dispus,  din  oficiu,  înlocuirea  administratorului  judiciar
Internaţional Insolv IPURL cu practicianul în insolvenţă Fineco Insolvency
SPRL.

Prin decizia nr. 429/22 iunie  2015 a Curţii de Apel Bucureşti
a  fost  respins  ca  tardiv  recursul  formulat  de  administratorul  judiciar
Internaţional Insolv IPURL împotriva încheierii din 19 septembrie 2014 a
Tribunalului Bucureşti.

Prin  încheierea  nr.  1100/22  aprilie  2015  a  Înaltei  Curţi  de
Casaţie şi Justiţie s-a dispus strămutarea dosarului nr. 18595/3/2012 la
Tribunalul Covasna; au fost păstrate actele îndeplinite.

Prin încheierea  din  4  martie  2016  (astfel  cum  a  fost
completată prin încheierea din 18 aprilie  2016)   Tribunalul  Covasna a
dispus următoarele:

A  luat  act  de  hotărârea  adunării  creditorilor  societăţii
debitoare Integrator SA, potrivit procesului  verbal nr. 110/11 februarie
2016 încheiat de administratorul judiciar Fineco Insolvency  SPRL şi în
consecinţă:

A numit în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC
Integrator  SA  a  practicianului  în  insolvenţă  Cris  Consult  SPRL cu  un
onorariu  lunar de 3.000 lei + TVA, plus un onorariu de succes după cum
urmează:

-5% + TVA din sumele obţinute din încasarea creanţelor în
sold la data deschiderii  procedurii  şi din sumele obţinute din vânzarea
bunurilor  din  patrimoniul  debitoarei,  în  situaţia  în  care  cumpărătorul
activelor este identificat de administratorul judiciar;

-2% + TVA din sumele obţinute  din vânzarea bunurilor  din
patrimoniul  debitoarei,  în  situaţia  în  care  cumpărătorul  activelor  este
identificat de Bancpost SA şi / sau oricare alt creditor. 

A  dispus  încetarea  atribuţiilor  administratorului  judiciar
Fineco Insolvency  SPRL.

A respins ca rămasă fără obiect cererea formulată de Fineco
Insolvency  SPRL privind înlocuirea administratorului judiciar.

Prin  decizia civilă nr. 172/R/22 aprilie 2016 a Curţii de
Apel Braşov, a fost casată încheierea din 4 martie 2016 a Tribunalului
Covasna şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare judecătorului –



sindic, pentru soluţionarea cererilor formulate de administratorul judiciar
Fineco  Insolvency   SPRL  şi  de  debitoarea  SC  Integrator  SA  -  prin
administrator special Liviu Cotora – pentru înlocuirea administratorului
judiciar Fineco Insolvency  SPRL.

Prin  încheierea din 4 iulie 2016 a Tribunalului Covasna
(rămasă irevocabilă în urma respingerii recursurilor prin  decizia civilă
nr. 340/R/28 septembrie 2016 a Curţii de Apel Braşov) s-a dispus
înlocuirea administratorului  judiciar  Fineco  Insolvency   SPRL  cu
administratorul judiciar Continental 2000 SPRL.

Sub aspectul legii aplicabile prezentului proces, judecătorul –
sindic, având în vedere data începerii procedurii insolvenţei (2012) şi în
raport cu dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 76/2012 şi art. 343 din Legea nr.
85/2014,  constată că în cauză sunt incidente prevederile Vechiului Cod
de procedură civilă, precum şi ale Legii nr. 85/2006. 

În  continuare,  se  reţine  că  potrivit  tabelului  definitiv  al
creanţelor  (fila  46,  dosar  supliment  „D”),  înregistrat  şi  afişat  la  uşa
instanţei  la  data  de  20  noiembrie  2019  şi  publicat  în  Buletinul
procedurilor  de  insolvenţă  nr.  22319/25  noiembrie  2019,  întocmit  în
conformitate cu dispoziţiile sentinţei civile nr. 134/S/11 octombrie 2019
pronunţată  de  Tribunalul  Covasna  în  dosarul  nr.  18595/3/2012/a2,
obligaţiile împotriva debitoarei au fost în sumă totală de 6.528.788 lei,
fiind înscrise următoarele: AFP Sector 2 Bucureşti, Direcţia Generală de
Impozite  şi  Taxe Locale Sector  1,  Mocanu Ina,  Eurobank Ergasias  SA
(cesionar  Bancpost  SA),  SC Maria  Elena C.  Invest  SRL,  RER Ecologic
Service  Bucureşti,  SC  United  Securitys  SRL,  SC  SAP  România  SRL,
Opossum România SRL, RADET şi Management Assets Company S.A.R.L.

La data de 30 ianuarie  2020,  creditoarea SC SAP România
SRL a  înregistrat  la  instanţă  notele  de  şedinţă  nr.  5/3056/30  ianuarie
2020  (fila  60,  dosar  supliment  „D”),  prin  care  a  solicitat  deschiderea
procedurii falimentului debitoarei şi confirmarea în calitate de lichidator
judiciar a practicianului Continental 2000 SPRL.

Prin raportul depus la dosarul cauzei la data de 31 ianuarie
2020 (fila 63, dosar supliment „D”), administratorul judiciar Continental
2000 SPRL a concluzionat  că niciuna din persoanele îndreptăţite  nu a
propus  un  plan  de  reorganizare  în  condiţiile  Legii  nr.  85/2006,  motiv
pentru  care  a  solicitat  deschiderea  procedurii  falimentului  faţă  de
debitoarea SC Integrator SA.

În  acest  context,  judecătorul  –  sindic,  având  în  vedere  că
niciuna din persoanele îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare
în termenul prevăzut de lege, va face aplicarea dispoziţiilor art. 107 alin.
(1) lit. A pct. c din Legea nr. 85/2006 şi va decide intrarea în faliment a
debitoarei SC Integrator SA. 

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

În baza art.  107 alin.  (1) lit.  A pct.  c din Legea nr.85/2006
privind procedura insolvenţei,

Dispune  începerea  procedurii  falimentului  debitoarei  SC
INTEGRATOR SA, prin reprezentant legal, cu sediul în Bucureşti, strada
Elena  Clucereasa,  numărul  49A,  Sector  1,  înregistrată  la  Oficiul



Registrului  Comerţului  de  pe  lângă  Tribunalul  Bucureşti  sub  numărul
J40/11507/1995, având cod unic de înregistrare 8200055.

În temeiul art.107 alin 2 din Legea nr.85/2006,
Desemnează  în  calitate  de  lichidator  judiciar   provizoriu

societatea CONTINENTAL 2000 SPRL, prin reprezentant legal – asociat
coordonator  Ion Pătrunjel,   cu  sediul  în  municipiul  Sfântu  Gheorghe,
strada Crângului numărul 12, bloc 9, scara B, apartament 4, cod poştal
520023, judeţ  Covasna, cod de identificare fiscală numărul 20905330,
înscrisă în Registrul societăţilor profesionale sub numărul RSP 0256, care
va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din lege. Retribuţia acestuia se
va stabili ulterior. 

În temeiul art.107 alin.2 din Legea nr.85/2006,
Dispune dizolvarea societăţii  debitoare şi constată că a fost

ridicat dreptul de administrare al debitoarei.
Fixează  termenul  maxim  de  predare  a  gestiunii   către

lichidator,  împreună  cu  lista  actelor  şi  operaţiunilor  efectuate  după
deschiderea procedurii, până la data de 13 martie 2020.

Dispune predarea către lichidator, în termen de 10 zile de la
pronunţarea  prezentei,  a  listei  cu  adresele  creditorilor  şi  creanţelor
născute la data intrării în faliment.

Dispune  notificarea  deschiderii  procedurii  de  faliment
debitorului,  creditorilor  şi Oficiului  Registrului  Comerţului  de pe lângă
Tribunalul  Covasna,  precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvenţă.

Notificarea deschiderii procedurii falimentului va fi efectuată
de lichidatorul judiciar.

Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor
născute în cursul procedurii la 15 aprilie 2020.

Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute
în  cursul  procedurii,  întocmirea,  afişarea  şi  comunicarea  tabelului
suplimentar al creanţelor la 15 mai 2014.

Fixează  termenul  limită  pentru  depunerea  contestaţiilor  la
creanţele născute în cursul procedurii la data de 2 iunie  2020.

Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor la 12 iunie 2020.

Fixează data şedinţei  adunării   creditorilor   în  perioada 20
aprilie 2020 – 22 aprilie 2020, în scopul confirmării lichidatorului judiciar
şi stabilirii onorariului acestuia; data şi ora exactă  a convocării urmează
a fi stabilite de lichidatorul judiciar prin notificare. 

Dispune  sigilarea  bunurilor  din  averea  debitorului  şi
îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.

Fixează  termen pentru  continuarea  procedurii  la  24  aprilie
2020, ora 10.00.

Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 28 februarie 2020.

 
          JUDECĂTOR-SINDIC                    GREFIER
        RUSU IOAN CĂTĂLIN            GHEORGHE MELORA-
DIANA

Red. R.I.C. la 28.02.2020;



Tehnored.G.M.D. la 28.02.2020,  4  ex.
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