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ONE MOVE AHEAD

Citre:
Adunarea Creditorilor debitorului Stern & Co S.R.L. (dosar N. 6572171212012l
vederca soluliondfii pott'tvit qrt- 77 qlin. 6 din Legea nr. 85/2006

Ret.:

Dosar nr. 651211!212072, atlat pe rolul Tribunalului

-

in

Bistrita-Nisiud

Subscrisa, Banca Transilvania S.A., cu sediul in mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. G. Bariliu nr. 8,
inregistrau la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/4755/7993, C.U.l. RO 50 22 670, in
calitate de creditor al debitoarei Stern & Co S.R.L., in dosarul nr. 6572/772/2072, reprezentatS
conventionalin prezenta cauzi prin SCA Zamfjrescu Racoti & Partners,

in temeiul art. 17 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 formulSm prezenta
CONTESTATIE

impotriva Deciziei Comitetului Creditorilor debitorului Stern & Co S.R.L. din data de
05.05.2017, prin care vi solicitim admiterea contestaliei si pe cale de consecin!5 desfiinlarea
acesteia in raport de aspectele contestate,

pentru urmitoarele

MOTIVE

1.

Scurti prezentare

a

situaliei de fapt

1.1.

Sentinla civili nr. 199112.04.2017 Vonunlati in dosarul nr. 65121f72120121a94
convocSrile anterioare

ii

Prin Raportul de activitate publicat in BPI nr. 6487/31.03.2017 se menlioneaz6, printre altelel
,,precizdm faptul cd in cadrul Sedinlei Comitet-ului creditotilor din doto de 04.08.2076 nu sdu indeplinit conditiile prevdzute de ort. 17 olin. 4 din Legeq nr. 85/2006, nepuftndu-se luo o
decizie cu privire lo otdined de ziin legdtutd cu oprobared unei olette q unui evaluotot''.
,,Dupd dejinitivorco situotiei din o89 ptivind modificqreo componenlei comitetului subsctiso
vo convocd comitetul pentru a hotdriosupra uneiofefte findncidre p vind evoluoreo." -s.n.

-

in leg5turi cu aceast; m;surd, prin Sentinta civile N.

799172.04.2077 pronuntat;

in dosarul

nr.

6572/ 772 /2072/ a94, f ribunalul Bistrila-N;s5ud a dispus urmEtoarele:

Amite contestatia formulatb de contestatoarea creditoare Banca Transilvania S.A. impotriva mSsurii
luate de lichidatorul judiciar Ultralex SPRI. prin raportul de activitate ff.5a2/2077 publicat in BPI
nr. 6487 /37.032.2077, intocmit in cadrul dosarului
6572/772/2072 $i vizand debitoarea
gi
pe
Stern&Co SRL
cale de consecint; : Infirm; m;sura lichidatorului judiciar Ultralex SPRL de
prorogare a convoc;rii Comitetului Creditorilor debitoarei Stern&Co SRL p6ni la solulionarea
irevocabild a dosarului asociat cu indicativul A89 $i, ca atare, obligA pe acesta si procedeze de
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indati

la convocarea Comitetulul Creditorilor mai sus men!ionat pentru a

hotiri asupra unei oferte

financiare privind evaluarea,

Amintim cd in convoc;rile precedente din 12,08.2016 9i 04,08.2016 (la care se trimite, de altfel tiin
cadrul Raportului de activitate mai sus menlionat, dar 5i in cuprinsul Procesul-verbal al Sedintei
Comitetului Creditorilor din data de 05.05.2017) problema inscris; pe ordinea de zi a vizat:,,1.
Selectareo unui evaluotor outorizot in vedereo stobilirii vqlo i de pidld o bunu lor oflate in
pot moniul societdtii debitoore" in condiliile in care au Jost supuse atentiei Comitetului Creditorilor
4 oferte in vederea evaluSrii bunurilor debitoarei (BtROU EVALUARI S.R.L., NEOCONSULT
VALUATION S.R.L., SC MANAGEMENT STUDIO S.R,L,, S.C. SOMLEA EVAL S.R.L,).

7.2.

Hot;16rea Comitetului Creditorilor din data de 05,05.2017

urmare a pronuntirii sentinlei N. I99/1,2.o4.20I7 in BPt n. 7772/20.04.2017 a fost publicat
convocatorul Comitetului Creditorilor debitorului Stern & Co pentru data de 05.05.2017, avand
inscrisS pe ordinea de zi urmdtorul punct: ,,7. Aproboreo ot'eftei finonciore o evoluotorului ongajot
de lichidotor, Evalim SRL, core prcpune p n contructul nr. 2/14.04.2017 incheiot cu ocesta un to f
de 70.500 Iei+TVA pentru reolizoreo Iucrdrii de evoluore imobiliord."
Prin urmare, problema inscrisd pe ordinea de zi difer; fat; de cea supusA anterior atentiei
Comitetului Creditorilor, in condiliile in care se indicS un evaluator anume desemnat de lichidator (a
c;rui ofert6 nu se regise$te printre cele prezentate cu ocazia Fedintelor anterioare).
Raportat la problema inscrisi pe ordinea de zi, dup; cum rezulti din Procesul-verbal al sedintei, doi
dintre membrii Comitetului Creditorilor 9i-au exprimat in mod expres pozilia in sensul prezentdrii
de c5tre lichidator a cel pulin 3 oferte de la evaluatori autoriza!i, intrunindu-se astfel maioritatea
simpli in acest sens:
subscrisa, Banca Transilvania, in cadurul votului siu arat; in mod expres ,,Bonca Tronsilvonio
solicitd prezentorca o minim 3 oferte de prel de lo evoluotori outorizotiin vedereo evoludrii
bunu lor debitoatei Stei/'&Co SRL")
AIFP
Eistrila-Nis;ud, in cadrul votului sdu exprim; t; urmitoarea pozitie ,,lichidotorul
judicior sd solicite si olte ot'ette de servicii ale debitoorei mai multor societdti de evqluore si
sd prezinte Comitetului creditorilor cel pu.tin trei (3) astfel de ofefte de seNicii."

-

-

Cu toate acestea, in Procesul-verbal N.777/05.05.2017 publicat in BPI nr. 9049/09.05.2017 cu
ocazia consemn;rii deciziei creditorilor aceasti modalitate de deliberare asupra ordinii de zi este

ignorati, retinandu-se, contrar celor mai sus aritate, ci ,,nu s-o intrunit mdjoritated simpld
necesord pentru votdred dsuprc ordinii de zi stqbilite",

FaU de Decizia Comitetului Creditorilor ti misurile consemnate in procesul verbal din data de
29.05.2012 subscrisa intelegem sd formulSm prezenta contestatie.

2.

Temeini€ia contesta!iei

2,7.

Neobservarea majoritdtii simple in sensul prezentirii de citre lichidator a cel putin
oferte de la evaluator autorizati. Nesocotirea prevederilor art. t7 alin. 3-4 din Legea nr,
asl2016
3
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Raportat la prevederile art. 17 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 deciziile comitetului creditorilor se iau
cu majoritate simpld din totalul numirului de membri ai acestora.

in spel:, Comitetul Creditorilor este format, potrivit Hot;rerii Adun;rii Creditorilor din data

de
Ia.O2.2073 (consemnatd'in Procesul-verbal publicat in BPI nr.3197 /21,.02.2013), din 3 membri. Or,
in legbturS cu problema inscris; pe ordinea de zi, doi dintre cei trei membri ai Comitetului
Creditorilor (respectiv Banca Transilvania ti AIFP Bistrila-NbsSud) au votat in sensul solicitdrii fi
prezentArii de c;tre lichidator a cel pulin 3 oferte de evaluare. Prin urrnare, exist5 o pozilie
concordanti care satisface €erinlele de majoritate numerici previzute de art, 17 alin. 4 din Letea
. 8512006, astfel ci o atare decizie a Comitetului Creditorilor nu putea fi ignorat; (cum s-a
procedat ln mod gresit in spe!;).

-

Din aceast; perspectivi, se poate sustine faptul c; s-a intrunit majoritatea necesari pentru a se o
adopta o decizie asupra oridinii de zi, 'in sensul de a se solicita de citre lichidator trei oferte de
evaluare, in conditiile in care a fost prezentatA doar o oferti pentru tedinla in discu!ie.
Decizia mentionat; care a intrunit majoritatea simpl; necesar;, nu este in afara ordjnii de zi, de
vreme ce cd trangeaz; in mod punctual problema supus; analizei: fa!; de oferta singular; supus;
aprob;rii de c:tre lichidator, s-a decis prezentarea de cStre lichidator a cel putin trei oferte de
evaluare.

in aceste condilii, menliunea din Procesul-verbal al iedinlei cu privire la rezultatul deliber;rii nu
este corecti, de vreme ce, astfel cum am aritat, existe o pozitie convergenti a doi dintre membrii
Comitetului Creditorilor in sensul aritat anterior. astfel ci se impune desfiintarea decizie sub
acest asDect.

2.2.

Nesocotirea prevederilor art. 116 alin, 3 coroborat cu art. 23 din Legea nr. 85/2006.
Atributul numirii ti remuneraliei evaluatorului apa4ine Comitetului Creditorilor raportat
la prevederile art. 23 din Legea nr. 85/2006 in condiliile in care cheltuielile urmeazE a fi
suoortate din averea debitoarei

Prevederile art. 116 alin 3 din Legea nr. 85/2006 nu pot fi privite izolat, cj acestea se coroboreaz5 cu
dispoziliile art. 23 din acelaFi act normativ care prev5d urmitoarele:

,,in vederea indeplinirii otribuliilor sale, administratorut judiciot/lichidotorul vo puteo desemna
persoone de speciqlitate. Numircq si nivelul rcmunerctiilor acestor persoone vor fi supuse oprobdrii
comitetului creditorilor in cozul in care acesteo vor fi achitate din overea debitoorei squ se vor
supune aprcbdrii judecdtorului-sindic in cozul in cqre se vor rcmunera din fondul unic constituit
conform ort. 4. Judecdtorul-sindic se va pronunlo osupro cererii prin incheiere, ddtd in comero de
consiliu, cu citorea odministrotorului/ichidatorului judiciar." - s.n.

altminteri, astfel cum s-a ardtat in leg;turi cu auxiliarii administratoruluijudiciar/lichidatorului la
trimite art.23 din Legea nr.85/2006:,,in ptucticd, p ncipolele operotiunicare implicd utilizoreo
persoonelor de specialitate (o expetlilor) sunt evoluored (...)".1 - s.n.
De

care

Nemet, M. A. Hotca, legea nr.85/2006 privind prccedura insolvenfei. Conentorii pe afticole,
Hamangiu,2008, p. r25.

3

Ed

ONE MOVE AHEAD

Prin urmare, din observarea coroboratb a prevederilor menlionate rezult6 cu eviden!;

c; atributul

numirii evaluatorului nu apartjne ,,exclusiv" lichidatorului astfel cum pretinde practicianul in
insolvenli in cadrul Procesului-verbal al tedinlei. Din contr6, din prevederile menfionate se
evidentiazd obligalia lichidatorului de a supune aprob5.ii Comitetului Creditorilor atet numirea
cet si remuneratia evaluatorului €iruia ii va reveni sarcina evaluirii bunurilor debitorului, ateta
vreme cat cheltuielile urmeaze a fi suportate din averea debitoarei.
Or, in speti, prin pozitia exprimat; in cadrul Sedinlei, deSi lichidatorul nu are un drept de vot in
cadrul Comitetului Creditorilor coroborat cu neobservarea pozitieiconcordante a doi dintre membri
Comitetului Creditorilor in sensul de a fi prezentate cel pulin 3 oferte, sunt nesocotite prevederile
art. 116 alin.3 raportat la art.23 din Legea nr.85/2006.

Fa!; de dispozitiile art. 23 din Legea nr. 85/2006 lichidatoruljudiciar nu este in drept s5 impun; 9i s;
decidi in locul Comitetului Creditorilor cu privire la desemnarea unui anume evaluator, atributul
numirii gi stabilirii remuneratiei acestuia din urmi aparlinend exclusiv Comitetului Creditorilor in
ipoteza din speti.

in aceste conditii 9i Convocatorul Comitetului Creditorilor cu ordinea de zi in discutie stabilit;

de

lichidator, prin care se pornegte de la premisa angaj;rii prealabile a unui anume evaluator de cetre
lichidator, in absenla aprobdrii din partea Comitetului Creditorilor apare ca fiind viciat (problema
supus; ordinii de zi fiind in dezacord cu prevederile art. 23 din Legea nr. 85/2006).

2.3,

Nesocotirea 9i neexecutarea conformi Sentinlei nL 799/!2.O4.2OL7 pronunlati in
dosarul nr. 6512ln2/20721a94, Neobservarea demersurilor anterioare ale lichidatorului
judiciar provizoriu prin .are au fost solicitate patru oferte de evaluare in condiliile in care
o atare misuri nu a fost desfiintati

De aftminteri, convocarea mentionat; este in dezacord cu Sentinta fi. 799/72.04.2077 care,
infirmand misura evidenliat; prin raportul de activjtate n(. 5a2/2077 publicat in Bpl nr.
6487 /3f .82.2077 dispune convocarea de indatS a Comitetului Creditorilor pentru a hoUri asupra
unei oferte financiare privind evaluarea.
Aceasta in contextulin care prin raportul de activitate contestat lichidatoruljudiciar, arat; cu privire
fa tedinta Comitetului Creditorilor din data de 04.08.2016 cE nu s-a putut,,/uo o decizie cu privire lq

ordineq de zi in legdtutd cu optoborea unei oferte d unui evaluato/' - s.n., ti ce ,,Dupd
definitivareo situsliei din a89 privind modificotea componentei comitetului subscnsd vo convoca
comitetul pentru a hotdi qsupro unei oferte finonciqte privind evoluqreo." - s.n. Or, dup; cum am
ar;tat 9i in prima parte a prezentei, cu ocazia tedinlei Comitetului Creditorilor din data de
04.08,2016 au fost supuse votului creditorilor 4 oferte de evaluare. Astfel, in legdturd cu demersul
subsecvent de reconvocare, preconizat de lichidatoruljudiciar doar dup; solutionarea dosarului nr.
65f2/!7212O772/a89, instanta pronunlandu-se in leg6tur; cu problema temporiz;rii procedurii nu
a exclus, astfel cum se pretinde de cStre lichidatoruljudiciar, supunerea spre aprobarea Comitetului
Creditorilor a unei oferte financiare dintre mai multe oferte de evaluare. Din contrS, demeisul apare
unul firesc in condiliile in care este vorba de o reconvocare in leg;turi cu problema evalu;rii, iar
mEsurile luate anterior de c;tre lichidatoruljudiciar provizoriu (RTZ & Partners SPRL) de a soltcita ti
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prezenta Comitetului Creditorilor mai multe oferte de evaluare nu au fost infirmate in termenul
legal de contestatare.

lmpunand Comitetului Creditorilor un anume evaluator anterior desemnat de citre lichidatorul
judiciar, cu ignorarea demersurilor precedente luate de lichidatorul judiciar provizoriu in vederea
prezentarii Comitetului Creditorilor a 4 oferte (mesur; care nu a fost infirmati in termenul legal), sa lipsit de consisten!; dispozitivul Sentinlei nr. 7991f2/04.2077, astfel ct respectiva convocare a
Comitetului Creditorilor pentru data de 05.05.2017 cu ordinea de ziin disculie nu reprezint; decat o
executare formali a sentinlei menlionate.
Pentru toate aceste aspecte ve solicitim admiterea contestatiei astfel cum a fost formulatE.

in drept: Legea nr. 85/2006,
Banca Transilvania S.A.
Prin SCA Zamfirescu Racoti & Partners

!!!.!!!_t9

