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Tribunalul Sibiu 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

Dosar nr. 5525/85/2017 

Complet C3 Fond Litigii Profesioniști 

Termen: 10.06.2020 

 

 

 

Onorată Instanță, 

 

 

Subscrisa, CITR Filiala Bihor SPRL, cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, jud. 

Bihor, și sediul procesual ales în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, et. 3, jud. Cluj, nr. 

de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale UNPIR: RFO 0396 din 01.06.2009, cod de 

înregistrare fiscală nr. 25979789, în calitate de administrator judiciar al societății 

BRICOMAT SA – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement - cu 

sediul social în Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, Nr. 112, Judet Sibiu, având CUI RO788333, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. 

J32/200/1991, desemnat prin sentința civilă pronunțată în data de 20.12.2017 coroborat cu 

Sentința nr. 1/C/06.01.2020, în dosarul nr. 5525/85/2017 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, Secţia 

a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, formulăm prezenta 

 

 

CERERE 

 

Prin care vă solicităm eliberarea copiei legalizate cu mențiunea definitivă prin neapelare a 

Sentinței nr. 1/C/06.01.2020 pronunțată de Tribunalul Sibiu, secția a II-a civilă, în dosarul 

nr. . 5525/85/2017, prin care a fost confirmat planul de reorganizare al societății BRICOMAT 

S.A. 

 

În drept, art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 dispune: „Toate acţiunile introduse de 

administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar în aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol, 

inclusiv pentru recuperarea creanţelor, sunt scutite de taxe de timbru.” 

 

CITR 

INTRARE/IEȘIRE 

Nr. 201 Data: 11.05.2020 
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Anexăm Sentința nr. 1/C/06.01.2020 pronunțată de Tribunalul Sibiu, secția a II-a civilă, în dosarul nr. 

5525/85/2017, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 567/10.01.2020. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Cluj-Napoca 

11.05.2020 

AMM 

CITR Filiala Bihor SPRL 

 Partner 

Boiciuc Ciprian Bogdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de operator. Având în vedere faptul că 

specificul atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm 

respectuos să vă asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat 

acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu caracter personal, şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini 

atribuţiile. Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi 

colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate şi utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuţiile, conform legii şi a instrucţiunilor instanţei şi că vor 

fi divulgate celorlalţi participanţi ai procedurii, în conformitate cu legea, instrucţiunile instanţei si în măsura necesităţii. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru 

o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri respectă strict confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, 

inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind  prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe 

informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter personal precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea 

sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la 

următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro 

mailto:protectia.datelor@citr.ro
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România 
Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Dosar nr. 5525/85/2017 

Sentința nr. 1/C/ 
Ședința publică din 6.01.2020 

Completul compus din: 
Preşedinte Daniela Marioara Barbu 

Grefier Frăsinica Nemeş 
Pe rol judecarea cererii de confirmare a planului de reorganizare, formulată de administratorul judiciar CITR SPRL în 
procedura derulată faţă de debitorul SC Bricomat SA, J32/200/1991, CUI 788333. 
La apelul nominal făcut în ședință publică nu au răspuns părțile. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, 
Judecătorul sindic, reţine cauza pentru soluţionarea cererii de confirmare/infirmare a planului de reorganizare. 

Judecătorul sindic, 
Constată că prin sentința civilă nr. 630/20.12.2017 a fost deschisă procedura de insolvenţă faţă de debitorul SC 
Bricomat S.A, în cadrul căreia a fost ales în calitate de administrator special, în conformitate cu dispoziţiile art. 53 din 
Legea insolvenţei nr. 85/2014, Jeder Marian. 
La data de 17.12.2019 se înregistrează la Tribunalul Sibiu planul de reorganizare al societăţii debitoare propus de către 
administratorul judiciar CITR Filiala Bihor ( f. 104, urm vol. 12). 
Cenzurând actele şi lucrările dosarului prin prisma procedurii statuate de dispoziţiile art. 132, urm. din Legea nr. 
85/2014, Judecătorul sindic reţine că, planul de reorganizare al debitoarei, a fost depus la dosarul cauzei în termenul 
legal( termen prelungit de judecătorul sindic dată fiind situaţia faptică în care se află debitoarea, situație reținută de 
judecătorul sindic prin încheierea civilă nr. 437/CC/3 octombrie 2019-f. 101 volum 12), a fost afişat la uşa instanţei şi în 
registrul comerţului unde este înregistrat debitorul şi a fost publicat în BPI. 
Administratorul judiciar a făcut dovada îndeplinirii tuturor formalităţilor de publicitate a acestuia, a convocat şi ţinut, 
prin raportare la dispoziţiile statuate de art. 137 din legea insolvenţei, adunarea creditorilor la data de 6 decembrie 2019 
având pe ordinea de zi votarea planului. 
Adunarea a fost legal constituită prin raportare la cvorumul impus de dispoziţiile art. 49 din Legea nr. 85/2014, 
procentul de participare fiind în cuantum de 74,48 % din total masă credală.  
La masa credală sunt înscrise patru categorii de creanţe ce şi-au exprimat votul după cum urmează: 
-Creanţe garantate: pentru plan(94,84% din grupă, respectiv 41,88% din totalul creanţelor înscrise la masa credală). 
-Creanţe salariale: pentru plan(53,91% din grupă, respectiv 0,39% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală). 
-Creanţe bugetare: pentru plan(80,97% din grupă, respectiv 1,29% din totalul creanţelor înscrise la masa credală). 
-Creanţe chirografare: pentru plan(57,77% din grupă, respectiv 30,93% din totalul creanţelor înscrise la masa credală). 
Judecătorul sindic, dând eficiență dispoziţiile art. 139 din Legea 85/2006, care statuează că, confirmarea planului se 
face după 15 zile de la data ținerii adunării creditorilor, a stabilit termenul de azi pentru a se pronunţa asupra planului de 
reorganizare. 
Judecătorul sindic constată că prin procesul-verbal al Adunării de Creditori ținută la data de 6 decembrie 2019 şi 
publicat în BPI nr. 23739/12.12.2019, administratorul judiciar a reținut ca fiind respectate dispoziţiile art. 138 aliniatul 5 
din lege, în acord cu care creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlați, sau se află sub control comun 
cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub condiția ca programul de plăți să nu le ofere nicio sumă 
sau să le ofere mai puţin decât ar primi în cazul falimentului şi că orice astfel de plăți să le fie acordate potrivit ordinii 
de prioritate a creanţelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a. 
Întrucât conform celor menţionate anterior creditorul chirografar Carabulea Ilie a consimțit să renunţe la o parte din 
creanţa sa, acesta şi-a putut exercita dreptul de vot în cadrul adunării creditorilor, fiind îndeplinită condiţia ca programul 
de plăţi să îi ofere mai puţin decât ar primi în cadrul falimentului, conform articolului de lege precitat.  
A fost anexat în copie acordul sub semnătură privată din data de 30.10.2019 de a primi cu 5000 lei mai puţin în 
reorganizarea decât în faliment, emis de către creditorul chirografar Carabulea Ilie.  
Mai constată Judecătorul sindic că planul de reorganizare întrunește condiţiile impuse de norma legală premenţionată, 
respectiv toate cele patru categorii de creanţe au acceptat planul, o categorie defavorizată a acceptat planul ( categoria 
creanţelor chirografare prin reducerea cuantumului creanţei cu 5.000 lei), cel puţin 30% din totalul valoric al masei 
credale a votat planul( respectiv 74,48 %) precum şi că acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 133 din lege, 
motiv pentru care Judecătorul sindic, în temeiul dispoziţiile art. 139 aliniatul 1 litera C şi F, urmează să-l confirme. 

Pentru considerentele de mai sus, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul dispozițiilor art. 139 aliniatul 1 litera C din Legea 85/2014, 
confirmă planul de reorganizare al societății Bricomat SA, J32/200/1991, CUI 788333, în procedura insolvenței, cu 
sediul în Sibiu, Şos. Alba Iulia, nr. 112, județul Sibiu propus de administratorul judiciar CITR SPRL – Filiala Bihor. 
În conformitate cu dispozițiile art. 141 din Legea 85/2014, 
La data intrării în vigoare a planului, activitatea debitoarei va fi reorganizată în mod corespunzător, conform acestuia, 
de către administratorul special Jeder Marian, domiciliat în Sibiu, str. Semaforului, nr. 26, sc. C, etaj 3, ap. 105, județul 
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Sibiu, sub supravegherea administratorului judiciar al debitoarei CITR SPRL – Filiala Bihor, cu sediul în Oradea, str. 
Roman Ciorogariu, nr. 24, județul Bihor. 
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare realizată prin publicarea în BPI. Hotărârea se va comunica pârților și în 
condițiile Codului de procedură civilă. Declarația de apel se depune la Tribunalul Sibiu. 
Menține termenul acordat în procedura de insolvență la data de 19 februarie 2020, C3 litigii profesioniști. 
Pronunțată azi, 6 ianuarie 2020. Soluția urmează a fi pusă la îndemâna pârților prin îndrituirea grefei instanței. 

Judecătorul sindic Grefier 
Daniela Marioara Barbu Frăsinica Nemeş 

* 
 
 
 
 

*   * 
 
 
 
 
 

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 
 
 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 
 
 
 
 

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de 
document. 

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 
50%. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
 

Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810 
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro  
Cod de identificare fiscală: 14942091,  
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3 
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

     Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 567/10.01.2020 conţine 21 pagini.       ISSN 1842-3094 


