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Data: 19.12.2019; Ora: 12,oo; 
-Ordinea de zi: 
1. Alegerea Comitetului creditorilor și desemnarea președintelui acestuia; 
2. Confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea remunerației acestuia; 
Informații suplimentare 
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a 
creanței în tabelul preliminar" cu respectarea dispozițiilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedura insolvenței :(1) 
Cererea va cuprinde numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanței, precum și 
mențiuni cu privire la eventualele cauze de preferință.(2) Cererea de înscrierea creanței în tabelul preliminar va fi 
însoțită de documentele justificative ale creanței și actele care atestă constituirea de garanții, în copii certificate.(3) 
Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe adresa 
instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu 
mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă.(4) Toate 
înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Vaslui, secția civilă. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului (art.75, alin.1, teza 1 din Legea 
nr.85/2014 privind procedura insolvenței). 

Lichidator judiciar, 
Solvens SPRL 

 
Județul Vâlcea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea OLTCHIM SA, cod unic de înregistrare: 1475261 
Tribunalul Valcea – Sectia a II a Civila 
Debitor: OLTCHIM SA 
Dosar nr. 887/90/2013 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - A.A.A.S., (fosta AVAS) reorganizata în baza Legii nr. 192/2013, 
cu sediul în București, str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, sector 1, cod fiscal R 11795573, prin reprezentantul 
sau legal, presedinte Florian Daniel Geantă, numit prin Decizia Prim Ministrului Romaniei nr. 221/02.03.2017, 
publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 158/02.03.2017 în calitate de creditor majoritar al debitoarei 
Oltchim SA, în faliment, având în vedere: 
Decizia Comisiei Europene nr. 1144/2019 privind ajutorul de stat SA.36086 (2016/C) (ex 2016/NN) pus în aplicare de 
România în favoarea Oltchim SA prin care s-a concluzionat că finantarea publică acordată de România societății 
Oltchim, de app 350 milioane Euro plus dobanzi este incompatibilă cu normele UE privind ajutorul de stat și trebuie 
recuperată de România; 
Prevederile art. 41 indice 2 – Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de 
stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 potrivit cărora: ”În cazurile în care s-a 
dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis, iar beneficiarul ajutorului se află în procedură de insolvență, instanța 
națională ce derulează respectiva procedură de insolvență va accepta să înscrie creanța privitoare la restituirea ajutorului 
în cauză în tabelul creanțelor și va asigura recuperarea imediată a ajutorului de stat/de minimis, chiar dacă acest lucru 
presupune încetarea activității întreprinderii”; 
Dispozițiile ICCJ cuprinse în Decizia nr. 11/2016, prin care ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba 
Iulia – Secția a II-a Civilă în Dosarul nr. 4.120/107/2014/a2 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în 
consecință, a stabilit că: ”În interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate prin titluri 
executorii, contestate în termenul legal în fața instanței specializate.” 
Calitatea de creditor majoritar a subscrisei, deținător a peste 50% din totalul masei credale, respectiv 64,78% din totalul 
masei credale, cu o creanță certă în sumă de 1.163.948.010,05 lei, astfel cum reiese din tabelul suplimentar precum și 
din Decizia Comisiei Europene menționată mai sus, emitem, în temeiul art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, următoarea 

Decizie 
Privind desemnarea, în calitate de lichidator judiciar a consorțiului format din DS INSOLV SPRL, CERES INSOLV 
SPRL și EVILEX IPURL, cu un onorariu lunar de 37.000 lei + TVA și un onorariu de succes de 1% +TVA din 
creanțele distribuite creditorilor în procedura de faliment. 
Având în vedere izvorul creanței subscrisei, aceasta fiind stabilită printr-o Decizie a Comisiei Europene în materia 
ajutorului de stat, aceasta are un regim special și nu se supune procedurii de verificare ce poate fi realizată de către 
practicianul în insolvență în cadrul procedurii de faliment, distinct de aspectul că fiind o creanță bugetară, oricum nu ar 
fi putut fi verificată pe fond de către practicianul în insolvență. 
Mai mult decât atât, în privința acestui tip de creanțe, există, conform dispozițiilor legale menționate, în materia 
ajutorului de stat, obligația directă a instanței naționale, prin judecătorul sindic, de a dispune atât înscrierea creanței cât 
și asigurarea recuperării imediate a acesteia. 

Președinte Florian Daniel Geantă 
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I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 
 
 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 
365 zile 949,95 lei 
90 zile 237,49 lei 
30 zile 79,16 lei 

 
 
 
 

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de 
document. 

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 
50%. 
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