BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12184/23.07.2020
Dosar nr.6311/99/2014 (Număr în format vechi 440/2014)
România, Tribunalul Iași, Secția II Civilă-Faliment
Sentința civilă nr.498/2020
Ședința publică de la 22 Iulie 2020
Completul compus din:
Președinte Dan Artenie
Grefier Andrei Macovei
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor SC AS24 TANKSERVICE SRL, PRIN MANDATAR COFACE
ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL, creditor SC FRIGO COOL SRL, CU SEDIUL ALES, creditor
LIBRA INTERNET BANK SA, creditor INVEST CAPITAL MALTA LTD CESIONAR CREANȚĂ SC RAIFFEISEN
LEASING IFN SA, creditor FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CDREDITELOR T.ÎNTREP,MICI ȘI
MIJLOCII SA, creditor DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE IAȘI, creditor SC
IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA, CU SEDIUL ALES, creditor BRD SOGELEASE IFN SA,
creditor HEGELMANN TRANSPORTE UAB, creditor HEGELMANN EXPRESS GMBH, creditor MARTIN
KNIRSCH KRAFTFAHRZEUGE GMBH, creditor HEGELMANN TRANSPORTE GMBH & CO KG, creditor UAB
HEGELMANN TRANSPORTE, creditor SC AUTONET IMPORT SRL, creditor BOTNARU DANIEL, creditor SC
ANTE CONSULT TRANS SRL, creditor VLADANEXPRESS TRANS TIR SRL, creditor SC CARGOEXPRES-TIR
SRL, creditor SC DANATOL-TRANS SRL, creditor SC SALUBRIS SA, creditor IDS EUROPE BV PRIN
MANDATAR SC EULER HERMES SERVICES ROMANIA SRL, creditor SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA,
creditor SC BERGERAT MONNOYEUR SRL, creditor SC DANATOL TRANS SRL, creditor MERCEDES-BENZ
LEASING IFN SA, CU SEDIUL ALES MARAVELA ȘI ASOCIAȚII, creditor SC EUROTOLL CE ZRT, CU SEDIUL
ALES, creditor SC VODAFONE ROMANIA SA, PRIN SCA HAMMOND, BOGARU ȘI ASOCIAȚII, creditor SC
ROLEX SRL, creditor MUNICIPIUL IAȘI D.E.F.P.L. IAȘI, intimat SCANTE CONSULT TRANS SRL, creditor SC
CARPATICA ASIG SA SIBIU-PRIN LICH. JUDICIAR CITR CLUJ, creditor SC CONTEMPORAN CONSTRUCT
SRL, creditor CNADNR SA-DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI ȘI PODURI IAȘI și pe debitor SC
HD TRANSPORT SRL, lichidator ACTIV JUDICIAR IPURL, lichidator EUROBUSINESS LRJ SPRL, debitor SC HD
TRANSPORT SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL HEGELMANN GEORG, având ca obiect procedura
insolvenței.
Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 8.07.2020, susținerile părților prezente fiind
consemnate în încheierea de ședință din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, când, din lipsă de timp pentru
deliberare, s-a amânat pronunțarea pentru azi, când,
Judecătorul-sindic,
Constatând că în cadrul procedurii generale a insolvenței deschisă împotriva debitorului SC HD TRANSPORT SRL nu
există posibilitate reală de reorganizare întrucât debitorul nu mai desfășoară activitate economică, nici o persoană nu a
depus vreun plan de reorganizare și există bunuri în averea debitorului, neimpunându-se prelungirea perioadei de
observație.
Constatând că administratorul judiciar desemnat Eurobusiness LRJ SPRL a întocmit raport cu propunere de intrare în
procedură de faliment potrivit art. 1, alin. 2 coroborat cu art. 145, lit. B, alin. 1 din Legea nr.85/2014, notificat creditorilor
și întrucât în ședința de judecată din 08.07.2020 nu s-a prezentat nici un delegat din partea acestora instanța declară
raportul prin care se propune intrarea debitorului în faliment temeinic urmând să-l aprobe.
De asemenea, administratorul judiciar desemnat inițial a precizat că nu mai înțelege să-și depună oferta în vederea
preluării procedurii în stadiul actual; instanța constată totodată că în vederea preluării procedurii de faliment a depus ofertă
un singur practician în insolvență
Constatând că sunt îndeplinite condițiile deschiderii procedurii falimentului, potrivit art. 145, lit. B alin. 1 din Legea
nr.85/2014 ca unică soluție pentru satisfacerea creanțelor creditorilor.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
Admite cererea administratorului judiciar EUROBUSINESS LRJ SPRL In temeiul art. 145, lit. B, alin. 1 din Legea
privind procedura insolvenței;
Dispune începerea procedurii simplificate a falimentului debitorului SC HD TRANSPORT SRL
Desemnează lichidator judiciar pe EUROBUSINESS LRJ SPRL, Sucursala Iași, cu sediul social declarat în mun. Iași,
str. Zorilor nr.11, parter ,jud. Iași, număr de ordine în tabloul U.N.P.I.R. 200, cod de identificare fiscală RO 16605670,
număr de înregistrare în Registrul societăților profesionale – RSP 0022 și care, în lipsa unei convenții încheiată cu
creditorii, va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul – sindic.
Dispune dizolvarea societății debitoare și ridică acesteia dreptul de administrare .
Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar împreună cu lista actelor și operațiunilor
efectuate după deschiderea procedurii la data 03.08.2020.
Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Iași pentru efectuarea mențiunii, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență.
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Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanțelor născute în cursul procedurii la data de 07.09.2020.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului suplimentar al creanțelor la data de 07.10.2020
Fixează termenul limită pentru depunerea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii la data de 31.10.2020
Fixează termenul limită pentru soluționare contestații, întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor
la data de 11.11.2020.
In temeiul art.151 din Legea privind procedura insolvenței,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare.
Definitivă.
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședința publică de la 22.07.2020.
Preşedinte,
Grefier,
Dan Artenie
Andrei Macovei
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