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Pe rol fiind derularea procedurii insolvenlei prevdzutd de Legea nr.8512006,
declanqatd fald de debitoarea SC Edil Construclii SA Arad qi examinarea cererii
administratorului judiciar privind deschiderea procedurii falimentului prevdzutd de
legea insolvenlei impotriva debitoarei.

La apelul nominal se prezintd, reprezentanta administratorului judiciar Casa
de Insolvenfd.Rava IPURL Arad - practician in insolvenld Scrob Adriana Mihaela
qi administratorul special Anghel Dana, lipsd tiind ceilal1i creditori.

P?ocedura de citare este legal indeplinitd.
S-a frcut referatul cauzei de cdtre grefierul de qedinfd d.rpa care, se constatd

cd s-au depus la dosar noti de qedinfd formulatd de lichidator la care a anexat
tabelul definitiv al creanlelor debitoarei, notd de qedinfd formulatd de lichidator la
care a anexat tabelul definitiv actualizat al creanlelor debitoarei qi precizdri scrise
formulate de creditoarea Hdrd616u Ghizela Olga, la care a anexat inscrisuri.

Reprezentanta administratorului judiciar depune la dosar raportul de
activitate, pe care il susfine astfel cum a fost intocmit, la care a anexat inscrisuri
prin care igi justificd activitatea, solicitAnd sd se constate nedepunerea unui plan de
reorganizare in termenele legale qi ca atare lindnd cont de prevederile art. 107 al. I
lit. A parcg. C coroborat cu lit B, sd se dispuni trecerea debitoarei in faliment,
precum gi acordarea unui termen pentru indeplinirea atribuliilor prevdzute de Legea
nr.85/2006.

Administratorul special aratd, cd a avut intAlniri cu aclionarii principali, insd
nici unul nu qi-a manifestat intenfia de a avansa sume pentru inceperea unui plan de
reorganizare.

Judecdtorul sindic pune in disculie precizdrile scrise formulate de creditoarea
HarddlSu Ghizela Olga, apreciind cd acestea reprezintd contestalie la tabelul
definitiv al crean{elor debitoarei"qi pune in vedere pd(ilor sd o studieze gi sd-qi
exprime pozilia cu privire la acest aspect gi cu privire la conlinutul precizdrilor
pAnd la urmdtorul termen de judecatS.

Reprezentanta administratorului judiciar aratd ci in raportul de activitate a
fbcut referire privind pe fiecare ereditor contestat.

Judecitorui sindiC pune in vedere creditoarei Hdrddldu Ghizela Olga sd
timbreze contestafi a cu I20 lei taxd judiciard de timbru qi cu 0,3 lei timbru judiciar,
sub sancliunea anuldrii acesteia ca netimbratS.

Judecdtorul sindic pune in disculie solicitdrile administratorului judiciar.
Administratorul special aratd" cd este de acord cu solicitdrile

admini stratorului j udiciar.
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Constatdnd cd in cadrul procedurii insolvenlei deschisd impotriva debitoarr
SC Edil ConstrucJii SA Arad prin Sentinfa comercialdnr. 1352 din data de 15 iunie
2009, administratorul ju.diciar a solicitat deschiderea procedurii simplificate d
insolvenlei debitorului in temeiul art. 107 al. I lit. A parag.C coroborat cu lit B din
Legea nr. 8512006,

Constatdnd de asemenea cd debitoarea gi-a exprimat intenlia de a depune un
plan de reorganizare, conform art. 94 al. 1 din Legea nr.8512006, cd aceasta putea
depune un plan de reorganizare in termen de 30 de zile de la afiqarea tabelului
definitiv al creanlelor debitoarei, insd nu a fost propus un astfel plan, ?n condiliile
prevdzute la art.94 din Legea nr. 85/2006 modificatd;

Constatdnd cd sunt indeplinite condiliile deschiderii procedurii
falimentului, potrivit art. 107 paragrafirl A lit. c r;i paragraf'ul B din legea cadru, ca
unicd solulie pentru satisfacerea creanlelor creditorilor,

Ydzdnd qi disp. art. tl qi 12 din Legea 8512006, pentru ca administratorul
judiciar sa iqi'indeplineascd in continuare a atribuJiilor prevdzute de art. 20 din
Legea nr-.8512006;
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Admite cererea administratorului judiciar Casa de Insolvenld Rava IPURL
cu sediul in Arad, str. Salacz Gyula, nr. 3,A., jud. Arad.

in temeiul art. 107 paragral'ul A lit" c gi par"agral'ul B din Legea nr.8512006
privind procedura insolvenlei

Dispune inceperea procedurii falimentului debitorului SC Edil Construclii
SA cu sediul in mun. Arad, str. Liviu Rebreanu, nr.28,jud. Arad, inregistratd la nr.
Oficiul Registrului Comerlului de pe lAngd Tribunalul Arad sub nr. J02l165ll99l,
avdnd CUI 1 67 4850.

in temeiul art. tr 0? alin 2 dinlegea privind procedura insolvenlei,
Desemneazdlichidator pe Casa de Insolvenld Rava IPURL cu sediul in Arad,

str. Salacz GyuIa, nr. 3,A', jud. Arad, care va indeplini atribuliile prevdzute de art"
25 din.Legea nr. 8512006 modificatd.

In temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenfei,
Dispune dizolvarea societSlii debitoare qi ridicarea dreptului de administrare

al debitorului.
Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului,

creditorilor qi Oficiului registrului comerlului de pe 16ng6 Tribunalul Arad, pentru
efectuarea menliunii, precum qi publicarea in Buletinul procedurilor de insolven!6.

Fixeazd terrnenul Limitd pentru depunerea cererilor creanfelor ndscute in
cursul procedurii la 08 noiembrie 2012.

Fixeazd termenul limitd pentru verificarea creanlelor n6scute in cursul
procedurii, intocmirea, afiqarea qi comunicarea tabelului suplimentar al creanlelor
La22 noiembrie 2012.

Stabileqte ten4enul limitS pentru formularea contestaliilor impotriva
creanlelor nbscute in cursul procedurii la 5 zile de la publicarea tabelului de creanfe
in Buletinul procedurilor de insolven!6. 
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in temeiul art. 113 din Legea privind procedura insolvenlei,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului gi indeplinirea celorlalte * 4

operaliuni de lichidare.
Definitivd qi execptorie.
Cu drept de recurs in7 zile de la comunicare.
Fixeazdtermen pentru continuarea procedurii la data de 26 noiembrie 2012.
Pronunlatd in qedinla publicd din data de 24 septembri e 2012.

Judecdtor sindic
Carmen Camelia Bdile
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