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Ref. Dos. nr. 743/118/2017 al Tribunalului Constanţa -  Secţia a ll-a Civilă 
Termen de judecată: 08.11.2021, ora 09°°, complet F6

Către,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, 
cu sediul în mun. Constanţa, str. I. Gh. Duca, nr. 18, jud. 
Constanţa

Subscrisa RomINSOL I.P.U.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Calea Apeductului, nr 15, bl A3A, 
sc. 2, ap. 21, sector 6, şi sediul profesional în mun. Tulcea, str Babadag, nr 159, bl. Coral Mall, et. 4, ap 1, 
jud. Tulcea, RFO 0195/2006, CIF RO 15539802, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Vlaicu 
Development S.R.L. (în faliment -  in bankruptcy- en faillite), desemnat prin sentinţa civilă nr 
881/20 11.2017, pronunţată în Dosarul nr 743/118/2017/a7 al Tribunalului Constanţa -  Secţia a ll-a Civilă, 
reprezentată prin asociat coordonator, ing. Paul Apostol,

vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte cu privire la procedura insolvenţei debitoarei Vlaicu 
Development S.R.L. şi la situaţia creanţei în sumă de 1 081,00 lei, prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea nr 
85/2014, cu care Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi -  Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Constanţa este înregistrată în tabelul definitiv de creanţe al debitoarei amintite, în cauza care face 
obiectul dosarului de insolvenţă nr 743/118/2017 aflat pe rolul Tribunalului Constanţa -  Secţia a ll-a Civilă

prin încheierea de şedinţă nr. 119 din data de 20.02.2017, pronunţată în Dos. nr 743/118/2017 al 
Tribunalului Constanţa -  Secţia a ll-a Civilă, judecătorul sindic a admis cererea formulată de 
debitoare şi a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei Vlaicu 
Development S.R.L., în temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 71 şi art. 145 alin 
(1) lit. A pct. a) din Legea nr 85/2014,

la data de 01.02.2021, a fost depus la grefa Tribunalului Constanţa tabelul definitiv de creanţe al 
debitoarei Vlaicu Development S R.L., care a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr 
1855/02.02.2021 şi în care creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi -  Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a fost înscris cu o creanţă în sumă de 1.081,00 lei, având 
rangul de prioritate prevăzut de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014, reprezentând obligaţii fiscale 
calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei;

la data de 30.01.2021, creditorul New Home Construct S.A. (în prezent Building Project & Plans 
S.R.L.), prin reprezentant convenţional Cabinet de Avocat Carmen Alina Stângă, ne-a comunicat un 
extras de cont emis de First Bank, conform căruia, la data de 21.01 2021, a achitat către bugetul de 
stat suma totală de 2.462,00 lei, „ce reprezintă creanţă conform fişei plătitor a debitoarei Vlaicu 
Development S R L ", aşa cum a consemnat creditorul în notele de şedinţă depuse pentru termenul 
de continuare a procedurii din 08.03.2021. în aceleaşi note, creditorul arată faptul că, potrivit art. 
1596 din Noul Cod civil, subrogaţia operează de drept şi are ca efect stingerea creanţei faţă de 
debitorul iniţial, debitorul rămânând obligat mai departe faţă de solvens, care devine noul său 
creditor
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la data de 21 04.2021, a fost înregistrată la sediul lichidatorului judiciar sub nr 1849 cererea 
creditorului New Home Construct SA. (în prezent Building Project & Plans S R L), reprezentat 
convenţional prin Cabinet de Avocat Carmen Alina Stângă, de actualizare a tabelului definitiv de 
creanţe nr 474/01.02.2020, având în vedere achitarea creanţelor creditorilor bugetari Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa şi Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa;

în lipsa acordului creditorilor A.J F.P Constanţa şi S.P I T Constanţa pentru subrogarea plătitorului 
New Home Construct S A. (în prezent Building Project & Plans S R.L.) în drepturile acestora, 
lichidatorul judiciar nu a luat măsura înlăturării creditorilor bugetari din tabelul definitiv de creanţe, 
apreciind că, în cauză, nu operează subrogaţia legală conform art. 1596 alin (1) lit. a), art 2327 din 
Codul civil, art. 5 pct. 15 din Legea nr 85/2014, coroborate cu art. 1594 -  1595 Cod civil Măsura 
lichidatorului judiciar a fost consemnată în raportul de activitate nr. 2303/24.05.2021, care a fost 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 9394/26.05.2021;

la data de 02.06.2021, creditorii New Home Construct S A. (în prezent Building Project & Plans 
S.R.L.) şi Group of Cypress (România) Ltd., prin reprezentant convenţional Cabinet de Avocat 
Carmen Alina Stângă, au formulat contestaţie împotriva măsurii lichidatorului judiciar de a nu 
actualiza tabelul definitiv de creanţe al debitoarei Vlaicu Development S.R.L ca efect al subrogaţiei 
legale intervenite ca urmare a plăţii de către creditorul New Home Construct S.R.L. a creanţelor 
înscrise în dreptul creditorilor A.J F.P. Constanţa şi S.P I.T. Constanţa, care a fost înregistrată pe 
rolul Tribunalului Constanţa sub nr 743/118/2017/a 12 Contestatoarea Building Project & Plans 
S.R.L., care între timp a preluat şi creanţa Group of Cypress (România) Ltd., a formulat cerere de 
renunţare la judecată, ce a fost admisă de instanţă la termenul din data de 25.10.2021

prin notificarea înregistrată de B E J Spineanu Marius Eleodor sub nr 6/N/28.06.2021 şi 
comunicată de acesta la sediul A.J F.P Constanţa la aceeaşi dată, creditorul New Home Construct 
S.R.L. (în prezent Building Project & Plans S R.L.), prin reprezentant convenţional Cabinet de 
Avocat Carmen Alina Stângă, a solicitat Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa un 
punct de vedere în raport de plata făcută, respectiv dacă instituţia îşi menţine poziţia de creditor 
conform tabelului definitiv, iar în caz afirmativ solicită restituirea sumei de 2 462,00 lei ca plată 
nedatorată, în temeiul art. 1341 -  1344 din Codul civil,

la data de 26 08.2021, creditorul New Home Construct S R.L. (în prezent Building Project & Plans 
S R L ), prin reprezentant convenţional Cabinet de Avocat Carmen Alina Stângă, a revenit la 
cererea anterioară adresată Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa şi a solicitat să i 
se comunice în regim de urgenţă o fişă sintetică actuală, precum şi dacă debitoarea Vlaicu 
Development S.R.L. mai figurează cu debite înregistrate faţă de A.J.F.P Constanţa, având în 
vedere intenţiile sale de a închide procedura insolvenţei în temeiul art. 176 lit. a) din Legea nr 
85/2014 după ce creanţele debitoarei vor fi stinse în condiţiile art 178 din Legea nr 85/2014;

prin adresele comunicate la datele de 30 08.2021, 13 09.2021 şi 15.10.2021, creditorul New Home 
Construct S.R.L. (în prezent Building Project & Plans S R.L ), prin reprezentant convenţional 
Cabinet de Avocat Carmen Alina Stângă, a solicitat lichidatorului judiciar să efectueze demersun 
către creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa pentru obţinerea unei fişe 
sintetice totale si a unui certificat de atestare fiscală cu privire la „Debit curent şi Debit conform 
Dosar nr. 743/118/2017 ",

prin notificarea din data de 26 10.2021, creditorul Building Project & Plans S.R.L , prin reprezentant 
convenţional Cabinet de Avocat Carmen Alina Stângă, a comunicat creditorului Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa că înţelege să renunţe la cererea de restituire a sumei de 
2.462,00 lei, comunicată prin intermediul B E J Spineanu Marius Eleodor sub nr 6/N/28 06 2021.

prin cererea din data de 28 10.2021, înregistrată de lichidatorul judiciar sub nr. 4624/02.11.2021. 
creditorul Building Project & Plans S.R L., prin reprezentant convenţional Cabinet de Avocat 
Carmen Alina Stângă, ne-a solicitat actualizarea tabelului definitiv rectificat nr 1 al creanţelor 
debitoarei Vlaicu Development S.R.L., publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr 
13985/24.08.2021, având în vedere achitarea de către acesta a creanţelor cu care creditorii 
bugetari Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa şi Serviciul Public de Impozite şi 
Taxe Constanţa au fost înscrişi la masa credală. Cererea nu este întemeiată în drept.
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Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate în prezenta, vă rugăm să ne comunicaţi poziţia 
procesuală a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa cu privire la dreptul de creanţă 
pe care îl deţineţi asupra debitorului Vlaicu Development S.R.L., în cauza care face obiectul Dos. nr. 
743/118/2017 al Tribunalului Constanţa -  Secţia a ll-a Civilă, respectiv dacă mai deţineţi calitatea de 
creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei, prevăzută de art. 5 pct. 19 din Legea nr.

să participe la procedura insolvenţei în cauza care face obiectul Dos. nr. 743/118/2017 al Tribunalului 
Constanţa -  Secţia a ll-a Civilă, vă rugăm să formulaţi şi să depuneţi la dosarul sus rubricat cerere 
de renunţare la dreptul de creanţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 408 Cod procedură civilă.

85/2014.

în măsura în care veţi aprecia că instituţia dvs. nu mai deţine calitatea de creditor îndreptăţit

Lichidator judiciar
RomINSOL I.P.U.R.L. 
Asociat coordonator,
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