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          Pe rol judecarea cererii formulată de către CONTINENTAL 2000 SPRL, cu sediul în
Sfântu Gheorghe, str. Crângului, nr. 12, bl.9, sc.B, ap. 4, judeţul Covasna, nr. RFO II 0256,
CUI RO 209053, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC PEMI COSTELY SRL cu
sediul social in Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 10, sc. A, et. 4, ap. 17, jud. Harghita, CUI
22236895, înregistrata la ORC sub nr. J19/740/2007, pentru închiderea procedurii
falimentului, în temeiul art.174 din Legea nr. 85/2006.
          La apelul  nomina publică  se prezintă reprezentanta creditoarei A.J.F.P. Harghita,
consilier juridic Koszti Edith, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a  făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei părţile, obiectul

cauzei, stadiul procesual, precum şi modalitatea îndeplinirii procedurii de citare.
De asemenea, se învederează că la dosar s-au depus din partea lichidatorului judiciar

următoarele acte procedurale: o cerere de închidere a procedurii falimentului, adresa
lichidatorului judiciar înaintată către creditorii debitoarei privind convocarea adunării
creditorilor pentru data de astăzi la Tribunalul Harghita, având ca ordine de zi: punerea în
discuţie a propunerii de închidere a procedurii falimentului, conform art. 174 din Legea nr.
85/2014, însoţită de dovada comunicării acesteia către creditori prin intermediul faxului,
precum şi dovada publicării actelor procedurale în B.P.I.
          Judecătorul sindic constată că prin cererea de închidere a procedurii falimentului se
menţionează faptul că gradul de îndestulare al creditorilor din averea debitoarei este de 0%.  
          Totodată, constată că nu s-au formulat obiecțiuni de către creditori împotriva cererii d
           Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa  pune în dezbatere cererea de închidere a
procedurii falimentului.  
           Reprezentanta creditoarei A.J.F.P. Harghita, având cuvântul, arată că este de a

JUDECĂTORUL SINDIC
Deliberând, constată următoarele:

          Prin sentinţa civilă nr. 1401 din data de 09.10.2019 s-a dispus deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei prevăzută de Legea nr

 
SC PEMI COSTELY SRL Miercurea Ciuc,

fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu CONTINENTAL 2000 SPRL
Sfântu Gheorghe.
         Conform cererii de închidere a procedurii falimentului întocmită de lichidatorul
judiciar, rezultă că a potrivit documentelor contabile debitorul nu a deţinut active – bunuri,
creanţe, fiind identificate elemente ale faptelor prevăzute şi sancţionate de art. 169 din Legea
nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a analizat documentele comunicate de debitor şi
informaţiile comunicate de autorităţi, concluzia sa fiind că starea de insolvenţă a fost
generată de utilizarea lichidităţilor societăţii în interesul personal al administratorului
statutar.
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S-a precizat că prin Decizia nr. 124573/05.07.2019 emisă de AJFP Harghita s-a dispus
angajarea răspunderii solidare pentru datoriile societăţii, în cuantum de 255.330 lei, în raport
de administratorul debitorului.

Lichidatorul judiciar a arătat că prin formularea unei acţiuni de atragere a răspunderii
patrimoniale în cadrul procedurii s-ar dubla titlul executoriu, cu identitate de prejudiciu al
creditorilor şi de sumă şi efecte juridice, apreciind că formularea acţiunii de atragere a
răspunderii patrimoniale este lipsită de efect juridic şi practic.

S-a convocat adunarea creditorilor la data de 20.12.2019, hotărârea adunării
creditorilor fiind de confirmare în funcţie a practicianului în insolvenţă CONTINENTAL
2000 SPRL Sfântu Gheorghe, cu onorariul fix de 5.000 lei + TVA pe toată durata procedurii.
S-a mai hotărât că nu este oportună formularea acţiunii privind atragerea răspunderii
patrimoniale.

Prin adresa nr. 1859/13.11.2019 creditorul DGRFP Braşov, AJFP Harghita, a precizat
că în cazul în care nu va primi mandat pentru a formula şi susţine cererea de angajare a
răspunderii materiale, îşi exprimă acordul privind închiderea procedurii.

Convocarea adunării creditorilor pentru termenul din 12.02.2020 în vederea punerii în
discuţie a propunerii de închidere a procedurii falimentului a fost publicată în BPI nr.
1317/21.01.2020, iar cererea de închidere a procedurii falimentului a fost publicată în BPI nr.
1727/28.01.2020.

Nu au fost formulate obiecţiuni faţă de cererea de închidere a procedurii falimentului
debitorului SC PEMI COSTELY SRL Miercurea Ciuc.

Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul-sindic constată următoarele:
Scopul legii fiind acoperirea pasivului debitorului aflat în stare de insolvenţă, în cazul

în care se constată că nu se vor putea achita nici măcar cheltuielile administrative aferente
desfăşurării procedurii, menţinerea deschisă a acesteia ar fi lipsită de obiect având în vedere
imposibilitatea realizării scopului legii.

Conform tabelului definitiv al creanţelor, totalul creanţelor înscrise în tabel este de
261.996 lei ( AJFP Harghita cu o creanţă bugetară în cuantum de 255.530 lei şi SC LINDE
GAZ ROMÂNIA SRL Timişoara cu o creanţă chirografară în cuantum de 6.466 lei ).

         Ca urmare a aprobării cererii cu propunerea de închidere a procedurii debitorului SC
PEMI COSTELY SRL Miercurea Ciuc,

 
întocmit de lichidatorul judiciar, în baza art. 174 alin.

1, raportat la art. 45 alin. 1 lit. q din Legea nr. 85/2014, se va dispune închiderea procedurii
insolvenţei împotriva debitorului şi radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului, cu
efectuarea notificărilor prevăzute de art. 179 din Legea nr. 85/2014.
        În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014, va descărca  lichidatorul judiciar
CONTINENTAL 2000 SPRL Sfântu Gheorghe şi toate persoanele care l-au asistat pe acesta
de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori,
titulari de drepturi de preferinţă, acţionari sau asociaţi.
        În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014, va dispune notificarea prezentei sentinţe
creditorilor, DGRFP Braşov - AJFP Harghita, lichidatorului judiciar şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, pentru efectuarea menţiunii de închidere a
procedurii insolvenţei împotriva debitorului şi de radiere, precum şi  publicarea în Buletinul
procedurilor de insolvenţă.
       În temeiul art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, raportat la art. 38 din OUG nr. 86/2006-
R şi art. 117 din Hotărârea nr. 3/2007-R, va admite cererea privind plata onorariului şi va
dispune avansarea în favoarea lichidatorului judiciar CONTINENTAL 2000 SPRL Sfântu
Gheorghe  din fondul de lichidare UNPIR Harghita, a sumei de 5.000,00 lei, plus TVA,
reprezentând onorariul stabilit prin sentinţa civilă nr. 1401/09.10.2019, confirmat de
adunarea creditorilor din data de 20.12.2019.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:
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Aprobă cererea de închidere a procedurii privind debitorul SC PEMI COSTELY SRL

Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 10, scara A, ap. 17, jud. Harghita, nr. de ordine în registrul
comerţului J19/740/2007, CUI 22236895, prin CONTINENTAL 2000 SPRL Sfântu
Gheorghe, str. Crângului nr. 12, bloc 9, scara B, ap. 4, jud. Covasna.

  În temeiul art. 174 alin. 1, raportat la art. 45 alin. 1 lit. q din Legea nr. 85/2014,
dispune închiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC PEMI COSTELY SRL
Miercurea Ciuc.

Dispune radierea debitorului din registrul comerţului.
În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014, descarcă  lichidatorul judiciar

CONTINENTAL 2000 SPRL Sfântu Gheorghe şi toate persoanele care l-au asistat pe
acesta de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea
lui, creditori, titulari de drepturi de preferinţă, acţionari sau asociaţi.

În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014, dispune notificarea prezentei sentinţe
creditorilor, DGRFP Braşov - AJFP Harghita, lichidatorului judiciar şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, pentru efectuarea menţiunii de
închidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului şi de radiere, precum şi  publicarea în
Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În temeiul art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, raportat la art. 38 din OUG nr.
86/2006-R şi art. 117 din Hotărârea nr. 3/2007-R, admite cererea privind plata onorariului şi
dispune avansarea în favoarea lichidatorului judiciar CONTINENTAL 2000 SPRL Sfântu
Gheorghe  din fondul de lichidare UNPIR Harghita, a sumei de 5.000,00 lei, plus TVA,
reprezentând onorariul stabilit prin sentinţa civilă nr. 1401/09.10.2019, confirmat de
adunarea creditorilor din data de 20.12.2019.

Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.02.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia

părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

                                                                                                
                             

Judecător-sindic                                                              Grefier
                Marcel - Romeo Antonescu                                               Liliana Hălănei    
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