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SENTINŢA CIVILĂ NR. 185/S
Şedinţa publică din 23 decembrie 2019

Instanţa constitută din :
JUDECĂTOR SINDIC : MUNTEANU COSMIN TRAIAN

GREFIER : COROIU ELENA

Pe  rol  se  află  pronunţarea  asupra  cauzei  având  ca  obiect
procedura falimentului debitoarei SC PILATIMEX SRL prin reprezentant
legal  –  administrator  Deak  Reka  Monika,  cu  sediul  în  oraş  Covasna,
strada  Libertăţii,  numărul  23,  bloc  1,  scara  F,  apartament.  4,  judeţ
Covasna,  înmatriculată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  de  pe  lângă
Tribunalul Covasna sub numărul J14/592/1993, având cod de identificare
fiscală  numărul  4510886,  la  cererea  formulată  de  creditoarea
Administraţia  Judeţeană  Finanţelor  Publice  Covasna  prin  reprezentant
legal  –  şef  administraţie  Ambrus Attila,  cu sediul  în  Sfântu Gheorghe,
strada  Bem  Jozef,  numărul  9,  cod  poştal  520023,  Judeţ  Covasna,  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  Pilatimex  SRL,  a  lichidatorului  judiciar
Continental  2000  SPRL  şi  a  creditorilor  Administraţia  Judeţeană  a
Finanţelor Publice Covasna, Primăria oraşului  Covasna şi SC Novocom
Consult SRL prin lichidator judiciar SMDA Mureş Insolvency SPRL.

Procedura de citare legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul oral al 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
publică din data de 13 decembrie 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 23 decembrie 2019.

JUDECĂTORUL – SINDIC

Prin  Sentinţa  civilă  nr.  475/S/25  octombrie  2013  a
Tribunalului  Covasna,  s-a  admis  cererea  formulată  de  creditoarea
Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  Covasna  şi  pe  cale  de
consecinţă  s-a  dispus  deschiderea  procedurii  generale  a  insolvenţei
împotriva  debitoarei  Pilatimex  SRL.  A  fost  desemnată  în  calitate  de
administrator judiciar Societatea Continental 2000  SPRL.



Prin  sentinţa  civilă  nr.  216/S/27  martie  2014 a  fost  admisă
cererea administratorului judiciar şi în temeiul art. 107 alin. (1) lit. A pct.
c  din  Legea  nr.  85/2006  s-a  dispus  începerea  procedurii  falimentului
debitoarei SC Pilatimex SRL. Societatea Continental 2000  SPRL a fost
confirmată în calitate de lichidator judiciar.

Potrivit tabelului definitiv consolidat al creditorilor (fila 109,
vol.  II),  înregistrat  şi  afişat  la  uşa  instanţei  la  data  de  15  iulie  2014,
creanţele  împotriva  debitoarei  au  fost  în  sumă  de  245.414  lei,  fiind
înscrişi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna şi Primăria
Oraşului Covasna.

La  data  de  11  octombrie  2019,  lichidatorul  judiciar  a
înregistrat  la  instanţă  cererea  de  închidere  a  procedurii  falimentului
debitoarei  SC  Pilatimex  SRL,   împotriva  căreia  nu  s-au  formulat
obiecţiuni.

Din  analiza  actelor  şi  lucrărilor  dosarului,  instanţa  reţine
următoarele:

Societatea  SC  Pilatimex  SRL  are  sediul  în  oraş  Covasna,
strada  Libertăţii,  numărul  23,  bloc  1,  scara  F,  apartament.  4,  judeţ
Covasna,  şi  este  înmatriculată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  de  pe
lângă  Tribunalul  Covasna  sub  numărul  J14/592/1993,  având  cod  de
identificare fiscală numărul 4510886.

Obiectul  principal  de  activitate  al  debitoarei  a  constat  în
„activităţi  mixte (cultură vegetală şi  creşterea animalelor)”,  cod CAEN
0130.

Pe  baza  documentelor  economico-financiare  ale  debitoarei,
întocmite în ultimii trei ani de activitate,  lichidatorul judiciar a întocmit
raportul  privind  cauzele  şi  împrejurările  care  au  condus  la  insolvenţa
societăţii  Pilatimex SRL (filele  114 –  115,  vol.  II).  S-a  concluzionat  că
starea  de  insolvenţă  a  fost  generată  de  cauze  obiective,  respectiv
societatea  a  desfăşurat  activitate  de  tăiere  şi  producţie  a  lemnului.
Activitatea  s-a  desfăşurat  în  atelierul  proprietatea  asociaţilor,  până  în
anul  2013.  Veniturile  societăţii  au  fost  oscilante,  activitatea  fiind
sezonieră,  cu  un  număr  mediu  de  6  angajaţi.  În  scopul  optimizării
activităţii,  societatea  a  achiziţionat  în  sistem  leasing  o  autoutilitară,
operaţiune ce a generat cheltuieli continue.

Societatea a avut dificultăţi cu încasarea clienţilor în valoare
de 58.000 lei, sume prescrise la data deschiderii procedurii de insolvenţă.

Începând cu anul 2013, societatea a fost subiectul executării
silite din partea creditorilor chirografari: Auguri SRL, Kober SRL, DDCA
România,  fapt  ce  a  avut  drept  urmare  blocarea  lichidităţilor.  Deşi  a
beneficiat  de  credite  din  partea  asociaţilor,  cu  suma  de  50.539  lei,
aceasta  a  fost  insuficientă  pentru  acoperirea  cheltuielilor  curente.
Materia  primă  constând  în  buşteni  este  supusă  regimului  de  taxare
inversă.  Ciclul  de  producţie  se  derula  pe  o  perioadă  de  circa  4-6
săptămâni,  până  la  prelucrarea  şi  obţinerea  produsului  finit  şi  preţul
aferent vânzării era încasat într-un interval de 180 de zile. Acest fapt a
generat întârzierea la plata datoriilor către bugetul de stat.

Ca urmare a analizării documentelor şi evidenţelor contabile,
lichidatorul  judiciar  a concluzionat  că starea de insolvenţă  a societăţii
Pilatimex SRL nu a fost determinată de fapte prevăzute şi sancţionate de
art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.

Situaţia patrimonială a debitoarei a fost prezentată pe baza
ultimei  balanţe  de  verificare,  în  baza  acestui  document  de  sinteză
contabilă, s-au formulat următoarele concluzii:



Societatea deţinea în patrimoniu un autoturism Dacia 1304 RI
nefuncţională,  dezmembrată,  ferăstrău cu banda orizontală,  compresor
de aer FORTEK 850/500, dispozitiv de ceaprazuit cu panglică.

Referitor la activele societăţii,  în cadrul adunării generale a
creditorilor din data de 02 aprilie 2019, s-a aprobat scăderea preţului de
vânzare  cu  20%  faţă  de  preţul  iniţial  stabilit  a  bunurilor  din  averea
debitoarei,  fiind  valorificate  toate  bunurile  mobile  din  patrimoniul
societăţii debitoare la preţul total de 2369,29 lei. 

Pentru termenul de judecată din data de 11 octombrie 2019,
lichidatorul judiciar a întocmit raportul privind veniturile şi cheltuielile
procedurale,  sumele  obţinute  fiind  insuficiente  pentru  acoperirea
cheltuielilor.

Lichidatorul judiciar a formulat o cerere prin care a solicitat
închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Pilatimex SRL în temeiul
art.  131  din  Legea  nr.  85/2006,  având  în  vedere  că  bunurile  din
patrimoniul societăţii debitoarei au fost valorificate şi nu sunt întrunite
condiţiile  pentru  promovarea  acţiunii  pentru  stabilirea  răspunderii
patrimoniale  a  membrilor  organelor  de  conducere.  Creditoarele  nu  au
formulat  obiecţii  la  cererea  de  închidere  a  procedurii  falimentului
debitoarei.

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. Totodată, va aproba plata, din fondul
constituit conform art.4 alin.4 din lege, a retribuţiei lichidatorului judiciar
în  sumă  de  3.000  lei +  TVA  aferentă  întregii  perioade  de  lichidare
judiciară.

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

În temeiul art.131 din Legea nr.  85/2006 privind procedura
insolvenţei, 

Dispune  închiderea  procedurii  falimentului  debitoarei  SC
PILATIMEX  SRL  prin  reprezentant  legal  –  administrator  Deak  Reka
Monika, cu sediul în oraş Covasna, strada Libertăţii, numărul 23, bloc 1,
scara F, apartament. 4, judeţ Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub numărul J14/592/1993,
având cod de identificare fiscală numărul 4510886.

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

responsabilităţi cu privire la procedură.
Încuviinţează  plata  onorariului   lichidatorului  judiciar

Continental 2000 SPRL, în sumă de 3.000 lei + TVA din fondul constituit
conform art.4  din Legea nr.85/2006,  aflat la  dispoziţia  U.N.P.I.R.  Filiala
Braşov.

În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei
Dispune  notificarea  prezentei  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 recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 23 decembrie 2019.

JUDECĂTOR – SINDIC                                             GREFIER
    MUNTEANU COSMIN TRAIAN                               COROIU

ELENA
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