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  Pe rol fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii simplificate a 

falimentului formulată de debitoarea SC BIOFRUCT SRL prin reprezentant legal – administrator 

Torok Iosif, cu sediul în sat Calnic, comuna Valea Crişului, numărul 186, Judeţ Covasna, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub numărul 

J14/196/2004, având cod unic de înregistrare 16407435, în conformitate cu prevederile Legii 

numărul 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi  de insolvenţă. 

  În lipsa părţii care nu a fost citată. 

  S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 

  Se constată că s-au depus la dosarul cauzei, prin serviciul de registratură al 

instanţei, ofertă privind servicii de administrare judiciară / lichidare a debitoarei SC Biofruct 

SRL formulată de Societatea profesională Continental 2000 SPRL, oferta de servicii formulată 

de societatea profesională Cabinet Individual de Insolvenţă Oană Aurora Ioana, oferta formulată 

de societatea profesională Wind Up Management SPRL, oferta de servicii profesionale formulată 

de DM Insolv Consult IPURL şi ofertă de servicii în insolvenţă formulată de dr. Floroi 

Gheorghe. 

  Judecătorul – sindic, constatând că s-au depus la dosarul cauzei înscrisurile 

prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, rămâne în pronunţare asupra cererii introductive 

formulate de debitoarea SC Biofruct SRL. 

   

JUDECĂTORUL – SINDIC 

 

  Constată că prin cererea înregistrată la data de 28 iulie 2016, sub dosar număr unic 

936/119/2016, debitorul SC Biofruct SRL prin reprezentant legal - administrator Torok Iosif a 

solicitat, în temeiul art. 66 din Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii simplificate a 

falimentului societăţii. 

  S-a achitat taxa judiciară de timbru de 200 lei şi s-au depus în probaţiune 

înscrisuri (filele 10 – 88). 

  În motivarea cererii, debitoarea a  recunoscut că se află în imposibilitatea 

financiară de a mai face faţă plăţilor comerciale curente, în condiţiile în care există un 

dezechilibru major al balanţei de încasări şi plăţi. 

  Din actele şi lucrările dosarului, judecătorul – sindic reţine următoarele: 

  Debitoarea a fost înfiinţată în anul 2004, având ca obiect principal de activitate 

declarat „comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor”, cod CAEN 5131. 

  De la data înfiinţării, activitatea debitoarei s-a desfăşurat în condiţii normale, 

înregistrând venituri semnificative şi reuşindu-se onorarea obligaţiilor comerciale şi celor faţă de 

bugetul statului, nefiind înregistrate obligaţii restante. 



  În prezent societatea nu mai funcţionează, nu mai desfăşoară activitate 

comercială. Activitatea comercială a fost sistată din cauza intrării în insolvenţă a beneficiarului 

mărfurilor, precum şi a condamnării reprezentantului legal al societăţii.  

  Societatea Biofruct SRL nu deţine lichidităţile necesare pentru plata pasivului 

curent, care la momentul actual este de aproximativ 158.000 lei şi care se compune din datorii 

faţă de bugetul statului şi faţă de asociatul unic. În schimb, valoarea contabilă a activelor este 

derizorie faţă de valoarea datoriilor. 

  Societatea, şi-a exprimat opţiunea de deschidere a procedurii simplificate a 

falimentului, având în vedere că nu există nicio posibilitate pentru reorganizarea activităţii. 

  Constatând că cererea debitorului întruneşte condiţiile prevăzute de art. 66 din 

lege întrucât insolvenţa este vădită, având în vedere că după 30 de zile de la scadenţă nu a plătit 

datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori, în baza dispoziţiilor art. 71 din lege va admite 

cererea debitoarei SC Biofruct SRL, cu consecinţa deschiderii procedurii simplificate a 

falimentului împotriva debitorului falit. 

  Va desemna în calitate de lichidator judiciar societatea Continental 2000 SPRL, a 

cărei ofertă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 57 alin.(1) din lege (filele 89 – 92), astfel 

cum a solicitat  debitorul. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

D I S P U N E  

      

     Admite  cererea formulată de debitoarea SC BIOFRUCT SRL şi, în consecinţă: 

  Dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei 

SC BIOFRUCT SRL prin reprezentant legal – administrator Torok Iosif, cu sediul în sat Calnic, 

comuna Valea Crişului, numărul 186, Judeţ Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub numărul J14/196/2004, având cod unic de 

înregistrare 16407435. 

  Desemnează lichidator judiciar provizoriu societatea profesională Continental 

2000 SPRL prin reprezentant legal – asociat coordonator Ion Pătrunjel, cu sediul în municipiul 

Sfântu Gheorghe, strada Crângului numărul 12, bloc 4, scara B, apartament 4, judeţ Covasna, 

cod de identificare fiscală RO 20905330, număr de ordine în tabloul lichidatorilor 0256, care va 

îndeplini toate atribuţiile prevăzute de Legea nr.85/2014, onorariul acestuia urmând a fi stabilit la 

prima şedinţă a Adunării creditorilor. 

  Deschiderea procedurii ridică debitoarei dreptul de administrare conform art. 85 

din lege. 

  Dispune notificarea de către lichidatorul judiciar a deschiderii procedurii 

simplificate a falimentului către toţi creditorii şi către Oficiului Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Covasna prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării 

menţiunii. 

  Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor la 

23 septembrie 2016. 

  Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, 

publicarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 3 octombrie 2016. 

  Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 28 

octombrie 2016. 

  Fixează data şedinţei adunării  creditorilor  în perioada 5 octombrie – 7 octombrie 

2016, data şi ora exactă urmând a fi stabilite de lichidatorul judiciar prin notificare şi convoacă 

creditorii debitorului. 

  În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă dispune ca lichidatorul judiciar provizoriu să comunice prezenta 

sentinţă către Judecătoria Sfântu Gheorghe şi către toate băncile unde are debitorul deschise 

conturi. 



  Cu dreptul creditorilor de a formula opoziţie împotriva deschiderii procedurii în 

termen de 15 zile de la notificare. 

  Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 14 octombrie 2016, ora 11.00. 

  Cu  drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 

  Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 10 august 2016, 

prin punerea  soluţiei la dispoziţia părţilor  prin mijlocirea grefei instanţei. 

 

  JUDECĂTOR SINDIC                                       GREFIER 

    MUNTEANU COSMIN TRAIAN                       COROIU ELENA 
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