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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 365 Din data: 25.03.2019 
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. 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.  
4. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitoarei SC Han Dezna SRL conform 
Sentinței civile nr. 812 din data de 13.11.2018 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 cu privire la 
ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL din data de 01.04.2019, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna 

SRL din data de 01.04.2019 

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. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Han Dezna SRL. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului este: 
 (1). Prezentarea procedurii de faliment a debitoarei SC Han Dezna SRL. 
(2). Avansarea de sume necesare continuării procedurii de faliment. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea procedurii de faliment a debitoarei SC Han Dezna SRL. 
Prin Sentința Civila nr. 935/13.10.2015,  pronunțată în dosarul nr.  1151/108/2014 judecătorul sindic a confirmat planul 
de reorganizare propus de către debitorul SC Han Dezna SRL cu sediul în Sat Dezna, F.N., judeţul Arad, CUI 
10727147, prin administrator special Șarlea M. C. și a dispus ca debitorul SC Han Dezna SRL să își conducă activitatea 
sub supravegherea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în conformitate cu planul confirmat. 
Astfel, planul de reorganizare a societății debitoare SC Han Dezna SRL a prevăzut ca măsură de îndestulare a 
creditorilor vânzarea/valorificarea singurului bun imobil din averea debitoarei - activul imobiliar "Han Dezna" situat în 
localitatea Dezna, jud. Arad, compus din teren în suprafață de 2.831 mp, pe care sunt amplasate mai multe construcții: 
clădire han P+1 cu suprafață desfășurată de 302 mp, clădire han - șură cu suprafață desfășurată de 133 mp, terasă 
descoperită cu suprafață desfășurată de 152 mp, terasă acoperită cu suprafață desfășurată de 138 mp, foișor cu suprafață 
desfășurată de 29 mp și clădire cazare cu suprafață desfășurată de 90 mp. 
Urmare organizării de către administratorul judiciar de licitații publice succesive, la licitația publică organizată în data 
de 18.09.2018, unicul bun imobil din averea debitoarei - activul imobiliar "Han Dezna" situat în localitatea Dezna, jud. 
Arad, a fost valorificat la 60% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare, respectiv la valoarea de 490.200 
lei echivalent 109.200 euro.  
Având în vedere că obligațiile de plată - ratele aferente trimestrului XII, nu au fost plătite în cuantumul prevăzut prin 
graficul de plăți aprobat,  debitorul SC Han Dezna SRL nu a reușit să se conformeze planului de reorganizare. 
Astfel, în baza hotărârii 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. 
Prin Sentința civilă nr. 812 din 12.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1151/108/2014, s-a dispus 
intrarea în precedura de faliment a debitoarei SC Han Dezna SRL și numirea în calitate de lichidator judiciar pe 
subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
La data de 16.01.2019, urmare efectuării procedurii de inventariere, lichidatorul judiciar a întocmit Procesul-verbal de 
inventariere nr. 2/16.01.2019, din care se reține faptul că nu au fost identificate bunuri în patrimoniul debitoarei SC Han 
Dezna SRL. 
În vederea determinării dacă în avererea debitoarei mai există bunuri nevalorificate, lichidatorul judiciar a transmis 
adresa nr. 209/20.02.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, dacă societatea SC Han Dezna SRL 
figurează în evidențele OCPI cu alte bunuri imobile.  Conform adresei nr. 25171/14.03.2019 comunicate de Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, în evidențele informatice ale Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Arad nu au fost identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile ale SC Han Dezna SRL.  
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Conform Tabelul definitiv consolidat de creanțe depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 2617/07.02.2019, debitoarea SC Han Dezna SRL înregistrează datorii înscrise la masa credală în cuantum 
total de 65.045,03 lei către următorii creditori:  
− creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad – 53.512,67 lei; 
− creditorul SC Enel Energie SA – 2.088,01 lei; 
− creditorul Municipiul Arad – 4.727,62 lei; 
− creditorul Comuna Dezna – 4.716,73 lei. 
Este necesar de menționat că nu au fost identificate acte juridice pentru care să fie incidente disp. art. 79 şi disp. art. 80, 
precum și disp. art 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Referitor la cheltuielile de procedură: Cheltuielile ocazionate de procedura insolvenței precum și de procedura de 
faliment, avansate de către reprezentantul lichidatorului judiciar, sunt în cuantum de 456,95 lei, astfel:  

Nr. 
crt. 

Furnizor Nr. factură 
Data 

factură 
Suma (lei) inclusiv 

TVA 
Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00045763 9/18/2018 12.80 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00046718 9/24/2018 12.80 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00048209 10/2/2018 7.80 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00051033 10/18/2018 9.40 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00057811 11/22/2018 6.30 lei transmitere notificare către Șarlea M. C. 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00059462 12/3/2018 18.90 lei transmitere notificari 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00061400 12/11/2018 9.40 lei transmitere documente Tribunalul Arad 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00000850 1/8/2019 6.30 lei transmitere notificare către Șarlea M. C. 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00001283 1/10/2019 7.80 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00002230 1/16/2019 7.80 lei 
transmitere adresa către Compania de 

Apa Arad SA 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00002231 1/16/2019 6.30 lei 
transmitere adresa către SC Enel Energie 

SA 
12 SC Nis Petrol SRL 0092-00213 1/18/2019 170.00 lei alimentare combustibil 

13 SC Rompetrol Downstream SRL 75 1/29/2019 150.05 lei alimentare combustibil 

14 C.N. Poșta Română SA DIV00006240 2/6/2019 9.40 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

15 C.N. Poșta Română SA DIV00009052 2/20/2019 7.30 lei 
transmitere cerere către Primăria 

Comunei Dezna 
16 C.N. Poșta Română SA DIV00012863 3/12/2019 7.30 lei transmitere adrese 
17 C.N. Poșta Română SA DIV00012864 3/12/2019 7.30 lei transmitere adrese 

  Total cheltuieli 456.95 lei  
La data de 28.02.2019, soldul contului unic de insolvență al debitoarei este 1.114,68 lei, sumă care este insuficientă 
pentru acoperirea cheltuielilor de procedură: 
− sumele avansate de către lichidatorul judiciar în vederea plății cheltuielilor de procedură (cheltuieli poștale și 

cheltuili privind combustibilul – deplasare termene de judecată) în cuantum de 456,95 lei; 
− retribuția lichidatorului judiciar aferentă perioadei 13.10.2018-31.03.2019; 
− comisioane bancare – 50 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar constată că nu există bunuri în averea debitoarei SC Han Dezna SRL pentru acoperirea 
cheltuielilor administrative viitoare aferente procedurii de faliment și distribuirea de fonduri către creditori în vederea 
îndestulării creanțelor rămase și înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Han Dezna SRL. 
 
(2). Avansarea de sume necesare continuării procedurii de faliment. 
Lichidatorul judiciar, raportat la situația financiară a debitoarei SC Han Dezna SRL prezentată  la punctul 1 de pe 
ordinea de zi, a constatat că singurul bun din averea debitoarei SC Han Dezna SRL a fost valorificat, respectiv nu există 
bunuri în averea debitorului pentru a acoperi cheltuielile administrative și pentru îndestularea creanțelor rămase. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL aprobarea avansării de sume necesare 
continuării procedurii de faliment a debitorului SC Han Dezna SRL. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL 
 


