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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura de reorganizare 

Nr. 1669/10.12.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1151/108/2014; Tribunal: Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă; Judecător-

sindic: Carmen Stancu. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii 

instanţei: Luni – Vineri: 08:30 - 12:30; Joi: 08:30-12:30; 13:00-15:00. 

3.1. Debitor: SC Han Dezna SRL, CUI: 10727147; Sediul social: sat Dezna, comuna Dezna, FN, judeţul Arad; Număr 

de ordine în registrul comerţului J02/390/1998.  

3.2. Administrator special: Șarlea M. C.. 

4.Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul social: în municipiul Drobeta Turnu 

Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 

Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 

E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 

5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Han Dezna SRL 

conform Sentinței nr. 173 din data de 13.05.2014 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1151/108/2014, în 

temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței comunică: Raportul de activitate privind 

descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  în procedura de insolvenţă a debitorului SC Han Dezna SRL, astfel 

întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor și de justificare a cheltuielilor 

efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente ale debitorului  

SC Han Dezna SRL 

Număr dosar: 1151/108/2014. 

Tribunal: Arad Secţia a II - a Civilă. 

Judecător sindic: Carmen Stancu.  

Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Han Dezna SRL. 

I. Referitor la disp. art. 21. alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de insolvență a debitoarei a 

fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21370/12.11.2018. 

Împotriva raportului de activitate menţionat anterior nu s-au formulat contestaţii, până în prezent.  

Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL în 

data de 15.10.2018, la ora 15:00, la sediul din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu 

următoarea ordine de zi: 

(1). Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 106 din Legea 85/2006, de către administratorul judiciar al 

debitorului SC Han Dezna SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate în 

trimestrul doisprezece conform graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 

935/13.10.2015. 

Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform programului de plată a 

creanţelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015 aferent trimestrului XII 

(13.07.2018-13.10.2018), administratorul judiciar a solicitat Adunării Generale a Creditorilor mandatarea acestuia 

pentru introducerea cererii de faliment întemeiată pe disp. art. 107 alin. (1) litera C din Legea 85/2006 privind 

procedura insolvenței. 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 15.10.2018 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență nr. 19002/10.10.2018. 

Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1373/10.15.2018, în urma exprimării votului 

creditorilor, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Han Dezna a luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. 

art. 106 din Legea nr. 85/2006 de către administratorul judiciar al debitorului SC Han Dezna SRL cu privire la situația 

financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate în trimestrul doisprezece conform graficului de plăți aprobat 

prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015. 

Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1373/15.10.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în 

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19373/16.10.2018 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/06/Proces-verbal-al-AGC-din-15.10.2018-SC-Han-Dezna-

SRL.pdf. 

Raportul întocmit în temeiul disp. art. 21 din Legea 85/2006, de către administratorul judiciar al debitorului SC Han 

Dezna SRL privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de insolvență a debitoarei SC HAN 

DEZNA SRL a fost depus la dosarul cauzei și afișat pe site-ul administratorului judiciar. 

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 15.10.2018, subscrisa a formulat cerere prin 

intermediul căreia a solicitat trecerea debitorului SC Han Dezna SRL în procedura de faliment în temeiul disp. art. 105 

și art. 107 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2006. 
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Cererea de intrare în procedura de faliment a debitorului SC HAN DEZNA SRL a fost depusă la dosarul cauzei iar în 

data de 13.11.2018 cererea administratorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a fost admisă şi, pe cale de 

consecinţă, s-au dispus următoarele: 

-în temeiul art. 145, al.1, lit. C din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, s-a 

dispus începerea procedurii falimentului debitorului S.C. Han Dezna S.R.L, 

-desemnarea în calitate de lichidator judiciar provizoriu a practicianului în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL care 

va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, 

-dizolvarea debitorului şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului, 

-dispune tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 

lichidatorului judiciar. 

-fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după 

deschiderea procedurii, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei, 

-dispune predarea către lichidator, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei, a listei creanţelor născute în cursul 

procedurii, 

-dispune notificarea trecerii la faliment a debitorului către : asociaţii, acţionarii, creditorii şi Oficiului Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad şi alte registre, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării 

menţiunii în temeiul art. 146 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, 

-dispune depunerea la dosar a unei copii după notificare şi dovezile publicării acesteia, 

-pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la 

registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar, 

-fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă aferente creanţelor născute în cursul procedurii la data de 

20.12.2018, 

-fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea 

tabelului suplimentar al creanţelor la data de 18.01.2019, 

-fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor împotriva tabelului suplimentar de 7 zile de la data publicării 

acestuia în B.P.I., 

-fixează termenul pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva tabelului suplimentar la data de 15.02.2019, 

-fixează la data de 13 a fiecărei luni termenul administrativ pentru depunerea de către practicianul în insolvenţă a 

raportului întocmit în baza art. 59 din Legea nr. 85/2014 pentru luna anterioară şi fixează termenul administrativ de 

control pentru verificarea acestuia de către judecătorul sindic de maximum 3 zile de la data la care trebuie depus 

raportul lunar, 

-atrage atenţia lichidatorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra obligaţiei respectării termenelor de procedură 

stabilite precum şi asupra obligaţiei privind contribuirea la desfăşurarea procedurii judiciare într-un termen optim şi 

previzibil, sens în care pune în vedere acestuia ca, pentru orice şedinţă a adunării generale a creditorilor pe care o va 

realiza în această procedură, convocarea care urmează a fi realizată şi publicată în B.P.I. de către practicianul în 

insolvenţă să conţină în concret o dublă convocare : - prima convocare aferentă pentru prima şedinţă, la care se va 

urmări respectarea cvorumului de prezenţă şi de vot, respectiv - a doua convocare, aferentă unei a doua şedinţe a 

adunării generale a creditorilor cu aceiaşi ordine de zi, care se impune a fi ţinută, în raport de o eventuală lipsă de 

cvorum de prezenţă a creditorilor, la prima şedinţă convocată, astfel încât, în situaţia în care la niciuna din cele două 

şedinţe consecutive nu s-a putut adopta o hotărâre, din lipsă de cvorum, practicianul în insolvenţă desemnat în 

procedură să poată sesiza judecătorul sindic, conform art. 45, lit. o din Legea nr. 85/2014, pentru primul termen de 

judecată ce urmează celor două şedinţe de adunări ale creditorilor convocate de practician, 

-atrage atenţia lichidatorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra faptului că nerespectarea obligaţiei stabilite în 

sarcina sa prin dispoziţia anterioară este de natură să atragă incidenţa în cauză a disp. art. 60, al. 2 şi 3, respectiv art. 57, 

al. 4 din Legea nr. 85/2014, 

-dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar, 

-în temeiul art.151 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune 

sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare, 

-pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească o situaţie privind creanţele salariale achitate până la data 

prezentei, respectiv să facă în continuare distribuirea sumelor încasate în urma valorificării bunurilor din averea 

debitorului. 

V. Referitor la dispozițiile art.  107 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2006 

Lichidatorul judiciar desemnat a procedat la notificarea trecerii la faliment a debitorului SC HAN DEZNA SRL către 

asociaţii, acţionarii, creditorii şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, în temeiul art. 107 alin. 

(1) lit. C din Legea nr. 85/2006, astfel: 

-a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22928 din 03.12.2018 un anunț cu privire la deschiderea 

procedurii de faliment împotriva debitorului SC Han Dezna SRL, cu  sediul social în Sat Dezna, F.N., judeţul Arad, 

înregistrată la ORC sub nr. J02/390/1998, CUI 10727147, prin Hotărârea nr. 812 din 13.11.2018 pronunțată în dosarul 

nr. 1151/108/2014 de către Tribunalul Arad, respectiv prin care s-a dispus numirea în calitate de lichidator judiciar al 

debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
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- a respectat dispozițiile instanței și a procedat la publicarea unui anunț prin care, în temeiul art. 61 alin. (3) din Legea 

nr. 85/2006, a comunicat prin ziarul Evenimentul zilei din 04.12.2018, deschiderea procedurii de faliment împotriva 

debitoarei SC HAN DEZNA SRL. 

-a transmis notificări privind deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC HAN DEZNA SRL, prin poștă cu 

confirmare de primire, către: 

-Șarlea M. C. – asociat, 

-Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, 

-Primăria Municipiului Arad, 

-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad. 

Precizăm faptul că asociatul unic Șarlea M. C., deși a fost notificat de către subscrisa cu privire la obligația de a preda 

către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL  toate bunurile aflate în averea debitoarei și a sumei aflată în 

casieria societății debitoare, lista creanțelor născute în cursul procedurii de insolvență și de reorganizare judiciară, actele 

şi operaţiunile efectuate după deschiderea procedurii, menţionate la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, acesta nu a 

înțeles să se conformeze dispozițiilor legale. 

Conform ultimei balanțe contabile predate, respective balanța de verificare a lunii aprilie 2018, debitoarea figurează cu 

bunuri mobile de natura mijloacelor fixe în valoare totală de 12.247,58 lei precum și cu numerar în casierie în cuantum 

de 2.586,07 lei. 

De asemenea, lichidatorul judiciar s-a conformat dispozițiilor instanței și a transmis prin email la dosarul cauzei în data 

de 07.12.2018 copii ale notificărilor privind deschiderea procedurii de faliment a debitoarei SC HAN DEZNA SRL 

precum și dovada publicării acestora în BPI și în ziarul Evenimentul Zilei. 

VIII. Referitor la cheltuielile de procedură avansate de către lichidatorul judiciar provizoriu 

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței precum și de procedura de faliment, avansate de către 

reprezentantul lichidatorului judiciar, sunt în cuantum de 68,00 lei. 

XI. Propuneri și solicitări adresate judecătorului – sindic 

Având în vedere cele precizate anterior, solicităm respectuos Onoratei Instanțe să dispună un nou termen de judecată 

pentru continuarea procedurii de faliment a debitoarei precum și pentru finalizarea inventarierii bunurilor din averea 

debitoarei. 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL 

 


