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RAPORT NR. 11 

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței pentru debitoarea  

BRICOMAT SA 

 

Număr dosar:  5525/85/2017 

Tribunalul Sibiu 

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

Complet: C3 Fond Litigii Profesionisti 

Termen: 10.06.2020 

Temei juridic: art. 59 din Legea nr. 85/2014  

Administrator judiciar: CITR Filiala Bihor SPRL 

Debitor: BRICOMAT SA –  în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 

redressement  

Perioada de raportare: 17.02.2020 - 03.06.2020 

Prezentul raport se depune la dosarul cauzei, iar un extras va fi publicat în BPI. 

 

 

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, am întocmit prezentul raport de activitate. 

 

I. MĂSURI ALE ADMINISTRATORULUI JUDICIAR 

 

1. Raportul anterior de activitate 

În data de 19.02.2020 s-a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3406 raportul 

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în conformitate cu prevederile Legii 
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nr. 85/2014 privind procedura insolvenței pentru debitoarea Bricomat SA. 

Raportul a fost depus și la dosarul cauzei. 

Anexăm raportul de activitate publicat în BPI nr. 3406/19.02.2020. 

II. ADUNAREA CREDITORILOR DIN DATA DE 27.02.2020 

 

În data de 27.02.2020, ora 15:00, la sediul ales al administratorului judiciar din Cluj-Napoca, 

Calea Dorobanților, nr. 48, et. 3, Clădirea Silver Business Center, jud. Cluj, s-a desfășurat 

Adunarea creditorilor, cu următoarea ordine de zi: Prezentarea ofertelor financiare de 

asistență juridică formulate de Cabinete de Avocat  pentru recuperarea creanțelor de la 

debitorii societății BRICOMAT SA și aprobarea uneia dintre acestea. 

Cu 52.2254% din voturile exprimate în prezenta ședință, respectiv cu 38.664% din totalul 

creanțelor înscrise la masa credală, Adunarea Creditorilor a aprobat oferta financiară de 

asistență juridică privind recuperarea creanțelor debitorilor Bricomat SA, în valoare de 580 

lei / debitor depusă de Cabinet de Avocat Zavatin Alexandru. 

Proces verbal al şedinţei adunării creditorilor a fost depus la dosarul cauzei și publicat în 

Buletinul procedurilor de insolvență nr. 4214/02.03.2020. 

Anexăm Proces verbal al şedinţei adunării creditorilor publicat în BPI nr. 4214/02.03.2020. 

III. ANALIZA CERERII DE PLATĂ A CREANȚELOR CURENTE FORMULATĂ DE 

COMTRAM SA 

COMTRAM SA a formulat și a depus la dosarul cauzei la data de 28.05.2020 pe mail, 

respectiv în 02.06.2020, o cerere de plată a creanțelor curente în cuantum total de 293.375,48 

lei, compusă din  suma de 279.583,38 lei, facturi neachitate, și 24.242,54 lei, cu titlu de 

penalități, solicitând achitarea acesteia, având în vedere prevederile art. 75 alin. 3, art. 5 pct. 

21, din Legea nr. 85/2014. 

Din punct de vedere al condițiilor de formă, administratorul judiciar constată că a fost 

achitată și anexată dovada achitării taxei judiciare de timbru de 200 de lei, conform OUG nr. 

80/2013. 

Administratorul judiciar analizând cererea de plată și înscrisurile anexate (facturi) 

acesteia, constată că lipsesc cele 2 contracte la care se face referire în cuprinsul cererii de 

plată, respectiv nu este indicată modalitatea de calcul a penalităților, motiv pentru care 

administratorul judiciar a solicitat societății Comtram SA aceste documente și informații 

suplimentare, conform art.  106 al. 3 din Legea nr. 85/2014. 

Totodată, administratorul judiciar a solicitat informații și documente și de la societatea 

BRICOMAT SA privind cuantumul sumei solicitate de COMTRAM SA, respectiv fișă 

partener din contabilitate, dovada eventualelor plăți efectuate. 
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Drept urmare, administratorul judiciar va proroga exprimarea punctului de vedere 

asupra cererii de plată până după momentul recepționării documentelor și informațiilor 

suplimentare solicitate atât de la creditorul COMTRAM SA, cât și de la debitoarea 

BRICOMAT SA. 

Anexăm corespondența cu societățile BRICOMAT SA și COMTRAM SA. 

IV. ALTE ASPECTE: 

 

1. Dosarul nr. 92/57/2019, aflat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, secția a II-a 

civilă, obiect contestație revizuire dos. 5525/85/2017/a1 

Amintim că la data de 18.02.2019 creditorul-contestator Universal Construct Market SA a 

înregistrat o contestație în revizuire pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, secția a II-a civilă, în 

dos. nr. 5525/85/2017/A1. 

Primul termen de judecată a fost fixat pe data de 11.06.2019 la Curtea de Apel Alba Iulia, 

secția a II-a civilă. La această dată, cauza a fost amânată și a fost acordat termen la data de 

08.10.2019 depunerea de către constestator a unei precizări a contestației. 

La termenul din data de 28.06.2019, instanța a admis cererea formulată de către Universal 

Construct Market SA privind preschimbarea termenului de judecată şi în consecinţă a 

dispus preschimbarea termenului de judecată stabilit în dosarul nr. 92/57/2019 al Curţii de 

Apel Alba Iulia de la data de 8.10.2019 la data de 3.09.2019. 

La termenul din data de 03.09.2019, instanța a admis execepția de litispendență formulată și 

a transmis cauza completului C1 apel insolvenţă, investit cu soluţionarea dosarului nr. 

91/57/2019. 

La ultimul termen de judecată din data de 30.10.2019 instanța a disjuns din dosarul 

înregistrat sub nr. 91/57/2019 având ca obiect contestaţie, faţă de lipsa de procedură cu 

părţile, s-a acordat termen la data de 27.11.2019. 

La termenul de judecată din data de 27.11.2019 În vederea comunicării cererii de sesizare a 

ÎCCJ s-a acordat termen pe data de 15.01.2020. 

La termenul din 15.01.2020 încuviinţându-se cererea de amânare a cauzei formulată de 

reprezentantul recurentei, avocat Cândea Cosmin Ioan, s-a acordat un nou termen de 

judecată pe data de 12.02.2020. 

La termenul de judecată din data de 12.02.2020 faţă de lipsa de procedură s-a stabilit un nou 

termen de judecată pentru data de 11.03.2020. 

Prin Decizia Civilă nr. 92/11.03.2020 Curtea de Apel Alba a respins cererea formulată de 

revizuienta Universal Construct Market SA de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie pentru dezlegarea chestiunii de drept privind: ,,modul de interpretare a 

prevederilor art. 204 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, în care se 

arată ,,la cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de 
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constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu la termenul stabilit pentru depunerea 

cererii de admitere a creanţei”, respectiv dacă în cazul în care nu există sentinţe, sau din 

dosare executorii, documentele justificative pot fi doar facturile emise de părţi sau dacă în 

accepţiunea de ,,documente justificative” sunt incluse extrase din evidenţele contabile (fişa 

de cont client), pentru acestea nemaifiind necesare depunerea facturilor ce stau la baza 

acestora”. Respinge cererea de revizuire formulată de revizuienta SC Universal Construct 

Market SA împotriva Deciziei nr. 457/2018 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia 

a II-a Civilă în dosarul nr. 5525/85/2017/a1. Definitivă. Pronunţată azi, 11.03.2020, prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. 

Decizia a fost publicată în BPI nr. 7472/19.05.2020. 

Anexăm Decizia nr. 92/13.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 92/57/2019, de  Curtea de Apel Alba 

Iulia, secția a II-a civilă, publicată în BPI nr. 7472/19.05.2020. 

 

2.Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății BRICOMAT SA pe 

data de 29.06.2020 

În temeiul art. 111 alin. 1-2 lit. a) – c), art. 117 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 58 alin. 1 

lit. g) din Legea nr. 85/2014, art. 187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Legea nr. 24/2017, 

administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății 

BRICOMAT SA pentru data de 29.06.2020, următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea si aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2019, 

2. Prezentarea si aprobarea Contului de profit și pierderi la 31.12.2019, 

3. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar pe anul 2019. 

Anexăm, în copie, convocatorul AGOA, transmis la Monitorul Oficial și acționarilor. 

V. PLANUL DE REORGANIZARE: 

Amintim că prin Sentința nr. 1/C/06.01.2020, pronunțată de Tribunalul Sibiu, secția a II-a civilă, 

de contencios administrativ și fiscal, pronunțată în dosarul nr. 5525/85/2017, în temeiul 

dispozițiilor art. 139 aliniatul 1 litera C din Legea 85/2014, a fost confirmat planul de 

reorganizare al societății Bricomat S.A., 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, sub supravegherea administratorului judiciar al 

debitoarei CITR SPRL – Filiala Bihor.  

Astfel, planul de reorganizare a început din luna februarie 2020, iar raportat la art. 51 alin. 1 

din Legea nr. 55/2020, primul trimestru de reorganizare va cuprinde lunile februarie – iunie 

2020. 

Art. 51 alin. 1 din Legea nr. 55/2020 prevede: „În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară 

la data intrării în vigoare a prezentei legi (s.n. 18.05.2020), durata executării planului de reorganizare 

judiciară se prelungeşte cu două luni.” 
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VI.  SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC: 

     Solicităm respectuos Onoratei Instanțe:  

1. 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., fiind necesară a fi depusă la Bursa de Valori București, conform 

art. 81 alin. 1 coroborat cu art. 115 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Cererea copiei 

legalizate a fost comunicată, pe cale separată, încă din data de 11.05.2020. 

2. Judecarea prezentei cauze și în lipsa noastră de la dezbateri, raportat la art. 59, art. 

342 din Legea nr. 85/2014, art. 223, art. 411 alin. 1 pct. 2 din NCPC, Hot. CSM nr. 

734/12.05.2020, Decizia nr. 18/29.05.2020 a Tribunalului Sibiu.  

3. acordarea unui termen de judecată în vederea desfășurării primului trimestru de 

reorganizare al societății BRICOMAT SA (februarie – iunie 2020),  întocmirea 

raportului financiar trimestrial nr. I, convocarea Adunării creditorilor pentru 

prezentarea și aprobarea acestuia de către Adunarea creditorilor, conform art. 144 

din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 51 al. 1 din Legea nr. 55/2020. 

 

Cu deosebită considerație, 

Cluj-Napoca 

04.06.2020 

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

