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Pe  rol  se  află  pronunţarea  asupra  cauzei  având  ca  obiect
procedura simplificată a falimentului debitoarei SC PORTHOS SECURITY
SRL, prin reprezentant legal – administrator Kilyen Sandor, cu sediul în
municipiul  Sfântu  Gheorghe,  strada  Daczo  numărul  22,  apartament  1,
judeţ Covasna,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Covasna sub nr. J14/304/2007, având cod unic de înregistrare
21834106,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  85/2014  privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi  de insolvenţă.

La  apelul  nominal,  făcut  în  şedinţa  publică  de  astăzi,  se
constată  lipsa  debitoarei  SC  Porthos  Security  SRL,  a  lichidatorului
judiciar Continental 2000 SPRL şi a creditorilor Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Covasna, NEI Guard SRL în faliment reprezentată
legal prin lichidator judiciar DINU, URSE şi  Asociaţii  SPRL şi  Ungvari
Imre.

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 15 noiembrie 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 28 noiembrie 2019.

 
JUDECĂTORUL – SINDIC

Prin Încheierea dată în camera de consiliu în data de 08 iunie
2017 a Tribunalului Covasna s-a admis cererea formulată de debitoarea
Porthos Security SRL şi s-a deschis procedura simplificată a falimentului
împotriva debitoarei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014. 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  data  de  22  august
2017 (fila 213,  vol.  I)  a fost confirmat în funcţia de lichidator judiciar
societatea Continental 2000 SPRL. Hotărârea adunării creditorilor a fost
luată cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de lege.

Prin  încheierea  din  22  septembrie  2017  s-a  luat  act  de
hotărârea  adunării  creditorilor  din  22  august  2017,  consemnată  în
procesul verbal încheiat de practicianul în insolvenţă Continental  2000
SPRL. 

Potrivit  tabelului  definitiv  (fila  101,  vol.  II),  creanţele
împotriva debitoarei au fost în sumă de 97.509 lei,  fiind înscrişi creditorii
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, Drepturi salariale
prin reprezentantul Szarosz Zoltan, Ungvari Imre şi NEI GUARD SRL prin
lichidator Dinu, Urse şi Asociaţii SPRL.

La  data  de  13  septembrie  2019,  lichidatorul  judiciar  a
înregistrat la instanţă raportul final (filele 184 – 185, vol. II),  împotriva
căruia nu s-au formulat obiecţiuni.

Din  analiza  actelor  şi  lucrărilor  dosarului,  instanţa  reţine
următoarele:

Societatea  Porthos  Security  SRL  are  sediul  în  municipiul
Sfântu  Gheorghe,  strada  Daczo  numărul  22,  apartament  1,   judeţ
Covasna, şi este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Covasna sub nr. J14/304/2007, având cod unic de înregistrare
21834106.

Obiectul  principal  de  activitate  declarat  de  debitoare  este
„Activităţi  de  protecţie  şi  gardă”-  cod  CAEN 8010.  Capitalul  social  în
valoare de 900 lei este deţinut de asociaşii Alistar Security SRL, Kilyen
Alexandru,  Kilyen  Marta  Sara  şi  Gyongyi  Bela.  Activitatea  de
administrator  statutar  a  fost  îndeplinită  de  către  asociatul  Kilyen
Alexandru. În  urma  analizării  actelor  financiar  contabile  ale
societăţii, în raportul privind cauzele şi împrejurările falimentului (filele
224 – 225, vol. I), lichidatorul judiciar a constatat următoarele: 

Societatea a desfăşurat activitate de prestări servicii pază şi
protecţie,  având  o  activitate  profitabilă.  În  anul  2016  societatea  a
înregistrat  întârzieri  la  încasare,  fiind  evidenţiaţi  clienţi  neîncasaţi  în
sumă  de  130.000  lei,  din  care  clientul  Scorillo  Intercom  SRL,  supus
procedurii insolvenţei în dosarul nr. 56/62/2016, faţă de care societatea
deţine o creanţă în cuantum de 98.000 lei.

Situaţia patrimonială a debitoarei a fost prezentată pe baza
ultimului  bilanţ  contabil,  respectiv  cel  din  31.12.2016.  Ulterior,  fiind
întocmite dosar balanţe contabile. În baza acestui document de sinteză
contabilă, s-au formulat următoarele concluzii:

Societatea  deţinea  în  patrimoniu  imobilizări  corporale,
respectiv un autoturism Dacia Solenza, un autoturism Chevrolet Kalos şi
au autoturism Volswagen Golf, precum şi creanţe de recuperat în sumă de
130.000 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.169 din Legea nr.85/2014. 

Referitor la activele societăţii,  în cadrul adunării generale a
creditorilor  din  data  de  14  noiembrie  2017  s-a  aprobat  strategia  de



valorificare  a  bunurilor  din  averea  debitoarei,  respectiv  vânzarea  la
licitaţie publică, conform regulamentului propus de lichidatorul judiciar.

Conform procesului verbal de licitaţie din data de 29 august
2018 s-a reuşit valorificarea autoturismului Chevrolet Kalos la preţul de
2.530 lei + TVA.

De asemenea, în cadrul adunării  generale a creditorilor din
data de 28 august 2019 s-a aprobat strategia de valorificare a bunurilor
debitoarei  autoturism  Dacia  Solenza  şi  Volskwagen  Golf,  respectiv
predarea către un agent autorizat să colecteze deşeu feros.

Conform situaţiei  financiare finale,  bunurile  din patrimoniul
societăţii debitoare au fost valorificate în totalitate, iar sumele încasate
distribuite de către lichidatorul judiciar.

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.175 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 Ş T E

Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar 
Continental 2000 SPRL.

În  temeiul  art.175  alin.  (2)  din  Legea  nr.  85/2014  privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,

Dispune  închiderea  procedurii  falimentului  debitoarei  SC
PORTHOS SECURITY SRL, prin reprezentant legal – administrator Kilyen
Sandor, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Daczo numărul
22,  apartament  1,   judeţ  Covasna,   înregistrată  la  Oficiul  Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/304/2007, având
cod unic de înregistrare 21834106.

Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului.
În temeiul art.180 din Legea privind procedurile de prevenire

a insolvenţei şi de insolvenţă, 
Descarcă  lichidatorul  judiciar  de  orice  îndatoriri  şi

responsabilităţi.
În temeiul art. 179 din Legea privind procedurile de prevenire

a insolvenţei şi de insolvenţă,
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 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică,  azi,  28 noiembrie 2019,  prin

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.



JUDECĂTOR SINDIC                                                GREFIER
    MUNTEANU COSMIN TRAIAN                                COROIU 

ELENA
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