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Nr. 83/18.02.2014 

Dosar nr.: 10298/30/2013 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic: Cristina Crăciun  
Termen: 27.02.2014 
Debitor: FORCESOLAR 4 SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în 
Timişoara, Aleea Speranței, nr. 4, cam. 4, bl. 16-C, sc. C, ap. 5, jud. Timiş, înregistrat la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2395/2011, CUI RO 29293880 

Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timişoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 

Raportul privind lichidarea judiciară a debitorului 

FORCESOLAR 4 SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite 

cu propunerea de închidere a procedurii de faliment  

în baza art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 
 

Date de identificare a persoanei juridice 
FORCESOLAR 4 SRL este persoană juridică română, cu sediul social în 

Timişoara, Aleea Speranței, nr. 4, cam. 4, bl. 16-C, sc. C, ap. 5, jud. Timiş. 
Societatea a fost înfiinţată în anul 2011, având nr. de înregistrare la ORC Timiș 
J35/2395/2011, CUI RO 29293880, forma de proprietate privată (SRL), iar 
obiectul principal de activitate îl constituie „Lucrări de construcţii a proiectelor 

utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii” – Cod CAEN Rev. 2 - 4222. 
 

Date privind asociaţii şi administratorii societăţii 
Capitalul social subscris şi vărsat este în cuantum de 210 lei, deţinut în 

proporţie de 95,24% de către 10HOCH4 ENERGIESYSTEME GMBH, 
persoană juridică de drept austriac reprezentată de  Gruber Gerald și în proporție 
de 4,76% de către MGMP HOLDING GMBH, persoană juridică de drept 
austriac. 

Calitatea de administrator al societăţii este deţinută de către domnul 
ROMANOV CAROL, cetățean român, născut la data de 22.07.1966, în Dudeștii 
Vechi, jud. Timiș, domiciliat în Timișoara, Aleea Speranţei, nr. 4, bl. 16, et. 1, sc. 
C, ap. 5, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 066142, CNP 1660722353947, 
care în exercitarea mandatului lucrează singur. 

 
 

Date privind deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de 

Legea nr. 85/2006 
Prin Încheierea civilă nr. 2417 din data de 07.11.2013, pronunţată de 

Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 10298/30/2013, a fost admisă 
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cererea formulată de debitorul Forcesolar 4 SRL şi în temeiul art. 33 din Legea nr. 
85/2006 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva 
acestuia.  

În cadrul procedurii este desemnată în calitate de lichidator judiciar SCP MB 
Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO 
II 0243, CUI RO20804476, prin reprezentant legal d-nul Mihail Bojincă – 
practician în insolvenţă. 

 
Demersurile întreprinse de către lichidatorul judiciar în cadrul procedurii 

De la numirea societății noastre în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului Forcesolar 4 SRL, în dosarul nr. 10298/30/2013, în temeiul art. 25 din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, am întreprins următoarele 
demersuri: 
- Am notificat declanşarea procedurii simplificate într-un ziar de largă circulaţie: 

România Liberă din 20.11.2013. 
- Am publicat notificarea de deschidere a procedurii de faliment în Buletinul 

Procedurilor de insolvenţă nr. 19626/21.11.2013. 
- În vederea stabilirii masei credale, au fost trimise notificări privind deschiderea 

procedurii insolvenţei către principalii creditori bugetari: Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Timiș, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, precum și 
Administrația Fondului pentru Mediu. 

- Ca urmare a faptului că la data de 21.11.2013 administratorul statutar al 
debitorului a predat lichidatorului judiciar documentele prevăzute la art. 28 din 
Legea nr. 85/2006, am notificat, pe lângă principalii creditori bugetari, alți 6 
creditori ai societății debitoare, asupra deschiderii procedurii de faliment 
împotriva Forcesolar 4 SRL. 

- La data de 29.01.2014 am întocmit, afişat, publicat şi comunicat Tabelul 
preliminar de creanţe a debitorului Forcesolar 4 SRL. 

La masa credală, pe lângă salariații debitorului înscriși, în baza art. 64 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2006, așa cum rezultă din evidențele contabile ale acestuia, a 
mai fost înscris creditorul bugetar DGRFP Timișoara – AJFP Timiș. Cererile de 
creanță formulate de către cei doi asociați – persoane juridice de drept austriac - ai 
debitorului, respectiv 10HOCH4 Energiesysteme GmbH și MGMP Holding 
GmbH, au fost respinse ca nedovedite. 
- Am întocmit şi depus la dosarul cauzei, în data de 19.12.2013, Raportul privind 

cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului. Totodată, 
Raportul a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
147/07.01.2014 și pe site-ul lichidatorului judiciar: www.mb.ro.  
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- Au fost închise conturile bancare ale debitorului deschise la Banca Transilvania 
– Agenția Timișoara. Precizăm că soldurile conturilor la data depunerii cererii 
de închidere erau negative. 

- Am solicitat, împreună cu administratorul statutar, Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Timiș, situația la zi a contractelor individuale de muncă. Potrivit 
informațiilor furnizate de ITM Timiș, societatea nu figurează cu contracte de 

muncă active. 
 

Situația activului societății debitoare 
- Prin adresa nr. E12013-031556/20.11.2013, Direcția Fiscală a Municipiului 

Timișoara ne-a comunicat că societatea Forcesolar 4 SRL nu figurează în 

evidențele instituției cu bunuri impozabile. 
- În urma analizării documentelor contabile puse la dispoziția noastră, nu am 

identificat creanțe de recuperat. 
 

Menţiuni privind incidenţa art. 138 din Legea 85/2006 
Din analiza documentelor puse la dispoziţia lichidatorului judiciar de către 

administratorul statutar, nu reies elemente care să indice culpa vreunei persoane în 
producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a mai multor fapte 
enumerate de prevederile art. 138 din Legea 85/2006), starea societății datorându-
se, în special, unor cauze obiective în contextul general al evoluţiei pieţei - domenii 
în care debitorul îşi circumscrie activitatea. 

 Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art. 80 din Legea 85/2006, 
menţionăm că, până la această dată, nu am identificat nicio situaţie în care să se 
poată face aplicarea acestor prevederi. 

Considerăm așadar, pe baza celor expuse mai sus, că promovarea unei 
acțiuni, în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, nu se justifică. 
 

Concluzii 
Având în vedere cele expuse, supunem aprobării Adunării Creditorilor în 

ședința din data de 26.02.2014, în conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2006, propunerea de închidere a procedurii de faliment a debitorului 
Forcesolar 4 SRL, având în vedere lipsa bunurilor în patrimoniul debitorului și a 
fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor administrative. 
 

 
 
 


