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1. Dosar numărul 10958/85/2012, Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si 

Fiscal, judecător sindic Dna. Elena Trif; 

2. Registratura instanţei: Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 30 , jud. Sibiu, tel. 0269217724, Program 8-12;  

3. Debitor SC Adisto SRL, CUI 23554293, J32/497/2008, cu sediul în Sibiu, str. Rusciorului, nr. 16, jud. 

Sibiu. 

4. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost depusa de catre debitoare. 

5. Lichidator Cabinetul Individual de Insolvenţă Marcoviciu Sorin Ştefan, cu sediul în Sibiu, str. Oştirii, 

nr.1, bl.60, sc. E, et. 1, ap. 47, CIF 27390630, nr. RFO I-3200, tel./fax: 0269250498,  

smarcoviciu@yahoo.com. 

6. Subscrisa Cabinetul Individual de Insolvenţă Marcoviciu Sorin Ştefan, în calitate de lichidator 

judiciar al debitorului SC Adisto SRL, conform incheierii comerciale nr.293/cc/2013, din 27.02.2013, 

pronunţată de Tribunalul Sibiu, secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 

10958/85/2012, în temeiul art. 21 si 129 din Legea privind procedura insolvenţei prezinta activitatile 

desfasurate in cadrul procedurii insolventei debitoarei. 

La data de 27.02.2013 se pronunta Incheierea nr 293/cc/2013 a Tribunalului Sibiu, prin care se deschide 

procedura falimentului impotriva debitoarei SC Adisto SRL, la cererea acesteia, cu ridicarea dreptului 

de administrare a administratorului social. Prin aceeasi incheiere se desemneaza in calitate de Lichidator 

judiciar provizoriu CII Marcoviciu Sorin Stefan. 

Lichidatorul judiciar a procedat – conform art. 61, alin. 1 din L 85/2006 - la notificarea creditorilor: 

DGFP Sibiu si SC Saint Gobain Abrazivi SRL prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, 

precum şi comunicarea deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei către Banca Transilvania.  

În conformitate cu art. 61, alin.3 al L 85/2006, Lichidatorul judiciar publică într-un ziar de largă 

circulaţie – ediţia din 29.03.2013 a ziarului „Tribuna” – şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în 

numărul 5080 din 22.03.2013, notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă asupra debitoarei. 

Conform art. 67 din L 85/2006, Lichidatorul judiciar verifică cererile de admitere a creanţei înregistrate 

la Registratura Tribunalului Sibiu – impreună cu documentele doveditoare ataşate – şi întocmeşte tabelul 

preliminar pe care-l depune la instanta in cadrul sedintei publice din 15.04.2013, in doua exemplare - din 

care unul pentru afisare la usa instantei. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a 

creanţelor asupra averii debitorului a fost 10.04.2013. 

Prin grija Lichidatorului judiciar, s-a publicat la BPI nr. 8894/22.05.2013 Tabelul preliminar de creante. 

La data de 17.06.2013 este convocata adunarea generala a creditorilor pentru confirmarea sau 

schimbarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului lichidatorului judiciar. Procesul verbal prin 

care se confirma lichiadatorul judiciar s-a depus la dosar in sedinta publica din 17.06.2013. 

Deoarece nu s-au depus contestatii la Tabelul preliminar de creante se intocmeste si depune Tabelul 

definitiv de creante, care se afiseaza la usa instantei. 

Lichidatorul judiciar a intocmit Raportul privind cauzele intrarii in insolventa a debitoarei si la publicat 

in BPI nr.11067/25.06.2013. 

Conform ultimei balante contabile de care dispune la intrarea in insolventa, debitoarea mai are creante 

de recuperat in valoare de 32.513 lei, de la doi clienti, respectiv SC Adisto Industry SRL 16.294,85 lei si 

SC Sirfit SRL pentru suma de 16.218,77 lei. In fapt, din verificarile efectuate si din relatarile 

administratorului social, datoria SC Adisto Industry SRL se datoreaza tot unei neincasari de la SC Sirfit 

SRL, care ulterior a fost achitata, moment la care s-a si achitat datoria catre debitoare. 

Deoarece SC Sirfit SRL nu intelege sa achite suma de 16.218,77 lei, suma ce reprezinta contravaloarea a 

doua facturi fiscale intocmite la data de 5.10.2011, lichidatorul judiciar procedeaza la somarea acesteia 
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pentru achitarea datoriei. Ulterior se intocmesc mai multe esalonari de plata, care pe rand se incalca, iar 

in final se recupereaza intreaga creanta de la SC Sirfit SRL. 

La data de 26.11.2014 are loc adunarea creditorilor pentru a-si exprima pozitia cu privire la Raportul 

privind cauzele insolventei debitoarei, prin care lichidatorul judiciar arata faptul ca nu identifica motive 

pentru atragerea raspunderii organelor de conducere. Procesul verbal al adunarii creditorilor prin care s-a 

aprobat Raportul privind cauzele insolventei s-a depus la dosarul cauzei. 

Deoarece nu mai sunt bunuri în patrimoniul debitoarei și nici nu mai sunt creanțe care să poată fi aduse 

în conturile de insolvență ale debitoarei, la data de 27.04.2014 se intocmeste de catre lichidatorul 

judiciar Planul de distribuire a sumelor recuperate catre creditori, care se depune in doua exemplare la 

instanta - din care unul pentru afisare - si se notifica unicul creditor cu privire la acest fapt, inmanandu-i-

se un exemplar. Totodata lichidatorul judiciar întocmește situațiile financiare finale pe care le atașează 

prezentului raport. 

Având în vedere cele de mai sus, lichidatorul judiciar propune instanței închiderea procedurii insolvenței 

împotriva debitoarei SC Adisto SRL în baza art. 132 alin. 2 din legea 85/2006, radierea acesteia din 

Registrul Comerțului si descarcarea de gestiune a lichidatorului judiciar cu privire la acest dosar. 
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