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ÎNCHEIERE
09 decembrie 2020
Chişinău

mun.

Judecătorul instanței de insolvabilitate al Judecătoriei Chişinău, sediul Central,
Guțan Vitalie, studiind cererea înaintată de administratorul insolvabilității SRL ”Central
House”, Crețu Adriana privind desemnarea locțiitorului administratorului insolvabilității,
A CONSTATAT:
La 21.05.2020, debitorul SRL ”Central House” a înaintat cerere introductivă privind
intentarea procesului de insolvabilitate față de propria persoană, cu sediul mun. Chişinău,
str. Mitropolit Varlaam, 58, IDNO: 1011600016969; numirea în calitate de administrator
al insolvabilităţii SRL ”Central House” pe Administratorul Autorizat Bostan Nicolae,
deţinător al autorizaţiei nr. 19 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova.
Prin încheierea judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 22 mai 2020,
a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de debitorul SRL ”Central
House” privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința sa, totodată fiind
obligat și la înlăturarea neajunsurilor indicate în încheiere.
La 26.05.2020, creditorul SRL ”Central Group” a depus cerere de alăturare la
cererea introductivă depusă de SRL ”Central House”, prin care a solicitat intentarea
procesului de insolvabilitate faţă de SRL ”Central House” şi desemnarea în calitate de
administrator al insolvabilităţii debitorului pe Administratorul Autorizat Bostan Nicolae,
deţinător al autorizaţiei nr. 19 din 14.01.15 eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova; admiterea şi validarea creanţei creditorului SRL ”Central Group” în sumă de 5
406 131,95 lei, ca creanţă chirografară de rangul V.
Iar la 10.06.2020 de la debitorul SRL ”Central House” a parvenit o nouă cerere de
informare a instanței de insolvabilitate, prin care administratorul statutar Prisecaru Igor a
adus la cunoștința instanței că, prin dispoziţia din 05.06.2020 au fost revocate toate
împuternicirile acordate de către fostul administrator dl *****, că susţine şi solicită
admiterea cererii introductive din 21.05.2020 depusă de SRL ”Central House” pentru
motivele arătate în ea, iar în calitate de administrator al insolvabilităţii la SRL ”Central
House” nu poate fi numit administratorul autorizat Bostan Nicolae (deţinător al
autorizaţiei nr.19 din 14.01.2015), întrucât nu respectă condiţiile art. 63 pct.8 din Legea
insolvabilităţii și numirea în calitate de administrator al insolvabilităţii la SRL ”Central
House” pe administratorul autorizat Creţu Adriana (deţinător al autorizaţiei nr.190 din
23.02.2015).
Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 10 iunie 2020, s-a admis
cererea introductivă înaintată de debitorul SRL ”Central House” și cererea de alăturare la

cererea introductivă a creditorului SRL ”Central Group”; s-a constatat insolvabilitatea
debitorului şi s-a intentează procesul de insolvabilitate faţă de SRL ”Central House”,
numărul de identificare de stat și codul fiscal 1011600016969, cu sediul: MD-2001, str.
Mitropolit Varlaam, 58, mun. Chișinău, Republica Moldova; s-a ridicat dreptul lui
Prisecaru Igor de administrare a SRL ”Central House”; s-a desemnat în calitate de
administrator al insolvabilității SRL ”Central House” – Crețu Adriana, deținătoarea
autorizației nr. 190 din 23.02.2015.
Prin aceeași hotărâre s-a stabilit termenul de înregistrare a cererilor de validare a
creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la 24.07.2020,
inclusiv, precum și s-a stabilit şedinţa de validare a creanţelor pe data de 21.09.2020, ora
09-30.
La 03.12.2020, administratorul insolvabilității SRL ”Central House”, Crețu Adriana
a depus cerere privind desemnarea unui locțiitor pentru exercitarea temporară a
atribuțiilor societății insolvabile SRL ”Central House”.
În susținerea cererii, administratorul insolvabilității Crețu Adriana a invocat că, la
23.11.2020 a fost diagnosticată pozitiv cu virusul COVID-19 și la moment este în
concediu medical.
La 07.12.2020, administratorul insolvabilității Crețu Adriana a depus o nouă cerere,
prin care a reiterat același motiv de imposibilitate a exercitării atribuțiilor și a solicitat
desemnarea pentru exercitarea temporară a atribuțiilor a administratorului autorizat
Timotin Veaceslav, deținătorul autorizației nr. 4 din 14.01.2015, în calitate de locțiitor al
administratorului insolvabilității SRL ”Central House”.
În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (8) din Legea insolvabilității, în cazul în
care administratorul/lichidatorul nu îşi poate exercita temporar atribuţiile, la cererea lui, a
adunării creditorilor sau a comitetului creditorilor, instanţa de insolvabilitate îi
desemnează un locţiitor.
Potrivit art. 5 alin. (4) al Legii insolvabilității, încheierile judecătoreşti pot fi
adoptate şi fără citarea părţilor dacă prezenta lege nu prevede altfel în mod expres.
Astfel, art. 71 alin. (8) din Legea insolvabilității nu prevede expres că chestiunea cu
privire la desemnarea locțiitorului se examinează cu citarea părților.
De aceea această chestiune a fost examinată de judecătorul în a cărui procedură se
găsește cauza de insolvabilitate unipersonal, fără citarea părților.
Analizând argumentele invocate de administratorul insolvabilității SRL ”Central
House”, Crețu Adriana și examinând materialele cauzei, judecătorul instanței de
insolvabilitate consideră cererea întemeiată și care urmează a fi admisă.
Or, ținând cont de faptul că administratorul autorizat Crețu Adriana, din cauza
infectării cu virusul COVID-19, nu poate să îndeplinească temporar funcția de
administrator al insolvabilității, judecătorul instanței de insolvabilitate consideră necesar
de a admite cererea de desemnarea a locţiitorului.
Judecătorul menționează că Legea insolvabilității nu prevede care sunt cerințele
față de locțiitorul desemnat pentru executarea temporară a funcției de administrator al
insolvabilității.

În așa împrejurări judecătorul instanței de insolvabilitate consideră posibilă
desemnarea în calitate de locțiitor al administratorului insolvabilității SRL ”Central
House”, Crețu Adriana pe Timotin Veaceslav, care este titularul Autorizației nr. 4 din
14.01.2015.
Ținând cont de cele menționate şi conform prevederilor art. 5 alin. (3), (4), (5) lit.
o), (8), art. 71 alin. (8) al Legii insolvabilităţii, art. 269-270 CPC, judecătorul
dispune:
Se desemnează în calitate de locţiitor al administratorului insolvabilității SRL
”Central House”, Crețu Adriana - administratorul autorizat Timotin Veaceslav,
deținătorul autorizației nr. 4 din 14.01.2015 pe perioada în care Crețu Adriana nu îşi
poate exercita atribuţiile de administrator al insolvabilității SRL ”Central House”.
Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
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