
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 397 Din data: 01.04.2019 
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. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței comunică: Raportul cu propunere de închidere a 
procedurii de faliment privind debitorul SC Han Dezna SRL întocmit conform art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 15 (cincisprezece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raportul cu propunere de închidere a procedurii de faliment privind debitorul SC Han Dezna SRL 

întocmit conform art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

Număr dosar: 1151/108/2014. 
Tribunal: Arad Secţia a II - a Civilă. 
Judecător sindic: Carmen Stancu.  
Temei juridic: art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Han Dezna SRL. 
I. Referitor la disp. art. 33 alin. (6), art. 34 și art. 62 din Legea nr. 85/2006 
Ca urmare cererii formulate de creditorul Comuna Dezna cu sediul în Dezna, str. Avram Iancu, nr. 63, jud. Arad, din 
data de 13.02.2014 prin care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Han Dezna SRL 
pentru o datorie certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 94.856,00 lei, Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, prin Sentinţa 
nr. 173 din data de 13.05.2014 dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Han Dezna SRL 
conform dispoziţiilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
În temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, judecătorul sindic a desemnat ca administrator 
judiciar provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, înregistrată în Registrul formelor de 
organizare sub numărul: RFO II-0649, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 
Timiș. 
În conformitate cu art. 62 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, au fost stabilite următoarele termene de 
efectuare a procedurii de insolvență: termen pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 26.06.2014, 
termenul de verificare a creanţelor, de admitere, afişare şi comunicare a tabelului preliminar este 15.07.2014, termenul 
de definitivare a tabelului creanţelor admise asupra averii debitorului este 30.07.2014, termenul pentru depunerea 
eventualelor contestaţii este de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar. 
Având în vedere dispoziţiile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul 
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a notificat deschiderea procedurii generale de insolvenţă debitoarea SC Han Dezna 
SRL cu scrisoare recomandată cu aviz de primire AR39931286326 din data de 29.05.2014 conform dovezii anexate, 
precum și administratorului social Șarlea L. A. cu scrisoare recomandată cu aviz de primire AR39931286316 din data 
de 29.05.2014. 
De asemenea, la data de 30.05.2014, administratorul judiciar a înmânat administratorului social Șarlea L. A., cu 
semnătură privată de primire, notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă precum și adresa nr. 178 din data 
de 29.05.2014 cu privire la predarea documentelor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) – f) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenței. 
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitoarei SC Han Dezna SRL a fost comunicată potenţialilor creditori 
bugetari: Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timișoara cu scrisoare recomandată cu aviz de primire 
AR39931017986 din data de 29.05.2014, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timișoara - Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Arad cu scrisoare recomandată cu aviz de primire AR39931286336 din data de 
29.05.2014, Primăriei Comunei Dezna cu scrisoare recomandată cu aviz de primire AR39931286346 din data de 
29.05.2014 și Primăriei Municipiului Arad cu scrisoare recomandată cu aviz de primire AR39931346254 din data de 
12.06.2014, conform dovezilor anexate prezentului raport. 
De asemenea, notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Han Dezna 
SRL a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10410/30.05.2014, precum şi în ziarul Jurnalul Naţional 
din data de 30.05.2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Comunei Dezna, prin adresa nr. 177 din data de 29.05.2014, să îi 
comunice dacă debitoarea figurează în evidențele instituției sus-menționate cu bunuri mobile sau imobile supuse 
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impozitării. Prin adresa nr. 1409 din data de 02.06.2014, Primăria Comunei Dezna a comunicat administratorului 
judiciar faptul că debitoarea SC Han Dezna SRL figurează în evidenţele sale cu bunuri imobile impozabile de tipul 
clădire și teren intravilan în suprafață de 2831 mp. 
Ulterior primirii notificării privind deschiderea procedurii de insolvență a debitoarei SC Han Dezna SRL, Primăria 
Municipiului Arad a comunicat, prin adresa nr. 188523/05.06.2014, administratorului judiciar faptul că debitoarea nu 
figurează în evidențele sale ca deținătoare de bunuri mobile și imobile impozabile, respectiv susținând că există 
posibilitatea nedeclarării de către debitoare a unor bunuri deținute în proprietate, administrare, folosință sau concesiune 
de la o autoritate publică, în leasing, precum și a modificărilor intervenite în patrimoniu. De asemenea, Primăria 
Municipiului Arad a comunicat faptul că debitoarea SC Han Dezna SRL figurează în evidențele sale cu următoarele 
obligații de plată restante la data de 13.05.2014: 1043,78 lei reprezentând contract spații, 33.189,50 lei reprezentând 
majorări de întârziere aferente, 57,00 lei reprezentând taxă firmă, 13,00 lei reprezentând majorări de întârziere aferente, 
iar la data de 31.12.2014 figurează cu obligații de plată în sumă de 19,00 lei reprezentând taxă firmă, însumând un total 
de 34.322,28 lei. 
II. Referitor la disp. art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. În cadrul Adunării Generale a Asociaților debitoarei SC Han 
Dezna SRL din data de 02.06.2014, în temeiul art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost numit administrator special 
Dl. Șarlea M. C., asociat - 100% din capitalul social, în acest sens întocmindu-se Procesul verbal al Adunării Generale a 
Asociaților debitoarei SC Han Dezna SRL din data de 02.06.2014. 
III. Referitor la disp. art. 54 din Legea nr. 85/2006. În conformitate cu dispozițiile art. 54 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenței administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a întocmit și depus la dosarul cauzei, prin 
scrisoare recomandată cu aviz de primire AR39933093785 din data de din data de 02.06.2014, Raportul prevăzut de 
textul de lege menționat anterior - raport prin care s-a propus continuarea perioadei de observaţie privind debitoarea SC 
Han Dezna SRL. Până la data prezentului raport Tribunalul Arad nu s-a pronunțat în acest sens. Administratorul 
judiciar a procedat la publicarea Raportului prevăzut de art. 54 din Legea nr. 85/2006 în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 11035/11.06.2014. 
IV. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2006. În baza documentelor contabile predate de administratorul social 
Șarlea L. A., administratorul judiciar a întocmit și depus la grefa Tribunalului Arad prin scrisoare recomandată cu aviz 
de primire AR39932608298 din data de 20.06.2014, Raportul privind cauzele și împrejurările care au determinat 
apariția stării de insolvență a debitorului SC Han Dezna SRL întocmit în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2006, 
respectând obligațiile instituite de dispozițiile art. 20 lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. 
Anunţul privind Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au determinat apariţia stării de insolvenţă a debitoarei 
SC Han Dezna SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12046/25.06.2014. 
V. Referitor la disp. art. 72 din Legea nr. 85/2006. În temeiul dispozițiilor art. 64, art. 65 și art. 72 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenței, la data de 24.06.2014, Unitatea Administrativ Teritorială Dezna a formulat o 
cerere de înregistrare a creanței în tabelul preliminar, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu o creanță totală în sumă de 94.856,00 lei, reprezentând impozit pe clădiri. În susținerea declarației de 
creanțe menționate anterior creditorul UAT Dezna a depus următoarele înscrisuri: Decizia nr. 3/28.06.2012 și Procesul 
Verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 1569/06.07.2012. 
În data de 14.07.2014, administratorul special al debitoarei SC Han Dezna SRL, Dl. Șarlea M. C., ne-a comunicat prin 
e-mail, Certificatul de Grefă emis la data de 11.07.2014, care atestă faptul că pe rolul Tribunalului Arad -  Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal  se află înregistrat dosarul nr. 3811/108/2014, privind pe petenta SC Han Dezna SRL 
în contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ Teritorială Dezna, având ca obiect anulare Proces Verbal de 
Sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 1569/06.07.2012 încheiat între Lucoaie Ioan din cadrul UAT Comuna 
Dezna. 
Singurele documente pe care am reușit să le identificăm la dosarul cauzei, care atestă cuantumul creanței pe care 
Unitatea Administrativ Teritorială Dezna o are împotriva debitoarei sunt Decizia nr. 3/28.06.2012 care indică o creanță 
în sumă de 34.203,00 lei și Procesul Verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 1569/06.07.2012. 
Astfel, prin intermediul Adresei nr. 267/14.07.2014, transmisă prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și 
confirmare de primire VA39998872982/15.07.2014, la adresa din localitatea Arad, str. Avram Iancu, nr. 63, județul 
Arad, administratorul judiciar a comunicat Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dezna înscrierea acesteia în 
Tabelul preliminar al creanțelor împotriva debitoarei SC Han Dezna SRL cu întreaga sumă solicitată, suma atestată de 
către Decizia de impunere nr. 3/28.06.2012 în cuantum de 34.203,00 lei având rang de creanță bugetară, iar excedentul 
fiind înscris sub condiție până la soluționarea dosarului nr. 3811/108/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Gurahonţ.  
În temeiul dispozițiilor art. 64, art. 65 și art. 72 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Agenția Națională 
de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Arad a formulat cererea nr. 13319/ad/19.06.2014 prin care a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu o creanță totală în sumă de 387.986 lei, solicitând, de asemenea, ca o parte din sumă în cuantum de 
315.566 lei, să fie înscrisă la masa credală a debitoarei cu rangul de creanță garantată, cu precizarea că această creanță 
privind imobilul – teren intravilan în suprafață de 1.350 mp și imobilul construit situat în Minead, nr. 74, județul Arad, 
înscris în CF nr. 300082 Ignești, nr. cadastral/topografic C1 34/35/a înscrisă în Arhiva de Garanții Reale Mobiliare, iar 
cealaltă parte din sumă în cuantum de 72.420 lei să fie înscrisă la masa credală a debitoarei cu rang de creanță bugetară. 
Prin intermediul Adresei nr. 258/09.07.2014, transmisă poștal prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și 
confirmare de primire VA39998872972/16.07.2014, la adresa din localitatea Arad, B-dul Revoluției, nr. 79, județul 
Arad, administratorul judiciar a comunicat Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a 
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Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad faptul că suma de 315.556 lei nu poate 
fi înscrisă în Tabelul preliminar al creanțelor împotriva debitoarei SC Han Dezna SRL cu rang de preferință prevăzut de 
dispozițiile art. 121 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței – creanță garantată, deoarece 
imobilul – teren intravilan în suprafață de 1.350 mp și contrucţie situat în Minead, nr. 74, județul Arad, înscris în CF nr. 
300082 Ignești, nr. cadastral/topografic C1 34/35/a,  asupra căruia s-a instituit sechestrul asigurător în favoarea Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Arad, nu se află în patrimoniul debitoarei SC Han Dezna SRL. Imobilul descris anterior, 
aparține societății SC Cetatea Veche SRL, cu sediul în sat Minead, nr. 74, com. Ignești, județul Arad (conform 
Extrasului de Carte Funciară nr. 300089 Ignești eliberat la data de 22.06.2010). Astfel suma solicitată a fost înscrisă în 
Tabelul preliminar de creanțe cu rang de preferință prevăzut de dispozițiile art. 123 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenței – creanță bugetară. 
De asemenea, prin Adresa nr. 257/09.07.2014, transmisă prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare 
de primire VA39998872992/17.07.2014, la adresa din localitatea București, str. Ostașilor, nr. 12, Sector 1, 
administratorul judiciar a comunicat Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi 
de Autor faptul că acesta nu îndeplinește condițiile instituite de art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței, în vederea înscrierii în Tabelul Preliminar de creanțe cu rangul de creanță salarială. 
În temeiul dispozițiilor art. 72 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei prin fax și prin 
email Tabelul preliminar de creanțe împotriva debitoarei SC Han Dezna SRL. 
Tabelul Preliminar de creanțe împotriva debitoarei SC Han Dezna SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 13553/21.07.2014. 
VI. Referitor la disp. art. 13 alin. (1) și art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006. În temeiul art. 13 alin. (1) și art. 20 
alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, administratorul judiciar a convocat Adunarea 
Creditorilor debitoarei SC Han Dezna SRL la data de 18.07.2014 orele 12:00, la sediul profesional al acestuia din 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiș, având ca ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Han Dezna SRL;  
(2). Confirmarea administratorului judiciar al debitorului SC Han Dezna SRL desemnat de judecătorul sindic prin 
Sentinţa civilă nr. 173 din data de 13.05.2014, precum și stabilirea retribuției acestuia”. 
Convocatorul Adunării Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10410/30.05.2014, 
conform dovezilor anexate şi transmis creditorilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, email şi fax. 
Conform Procesului Verbal al Adunării Creditorilor debitoarei SC Han Dezna SRL, cu o majoritate de 56,06% din 
totalul masei credale (respectiv 58,13% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în 
scris) voturi pozitive și cu un procent de 40,37% din totalul masei credale care au votat împotrivă (respectiv 41,87% din 
totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris), aprobă situația financiară a debitorului 
prezentată în rapoartele întocmite de administratorul judiciar în temeiul art. 54 și art. 59 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenței, confirmă practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL desemnat de judecătorul sindic 
prin Sentinţa civilă nr. 173 din data de 13.05.2014 și, de asemenea, stabileşte retribuția administratorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL astfel: 
- pentru perioada de observație un onorariu fix lunar de 1.000 lei exclusiv TVA. 
- pentru perioada de reorganizare judiciară un onorariu fix lunar de 1.000 lei exclusiv TVA, precum și un onorariu de 
succes în procent de 6% exclusiv TVA, din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de modalitatea de 
recuperare. Procesul Verbal al Adunării Creditorilor nr. 270/18.07.2014 a fost transmis pentru a fi depus la dosarul 
cauzei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire AR39929940285/24.07.2014, și publicat în Buletinul 
procedurilor de Insolvență nr. 13878/25.07.2014. 
VII. Referitor la disp. art. 73 din Legea nr. 85/2006. În temeiul dispozițiilor art. 73 din Legea nr. 85/2006, Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Arad a formulat contestație împotriva Tabelului preliminar de creanțe al debitoarei SC 
Han Dezna SRL publicat la data de 21.07.2014 în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13553, contestație care face 
obiectul dosarului nr. 1151/108/2014/a1, termen procedural la data de 28.10.2014. 
La termenul procedural din data de 18.11.2014, Tribunalul Arad a respins contestaţia formulată de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Arad, prin Sentinţa Civilă nr. 1226/18.11.2014. 
Prin cererea înregistrată la data de 17.12.2014, Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Timişoara - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, a formulat apel împotriva Sentinţei Civile nr. 1266/18.11.2014, 
pronunţată de către Tribunalul Arad, în dosar nr. 1151/108/2014/a1, prin care solicită admiterea contestaţiei, respectiv 
înscrierea în Tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Han Dezna SRL cu o creanţă garantată în cuantum 
de 315.566,00 lei.  
Administratorul judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, a formulat întâmpinare la apelul Direcţiei Generale Regionale a 
Finanțelor Publice Timişoara - Administrația Judeţeană a Finanțelor Publice Arad, în dosar nr. 1151/108/2014/a1, 
întâmpinare depusă la Registratura Curţii de Apel Timişoara în data de 18.02.2015, prin care solicită respingerea 
apelului ca neîntemeiat şi implicit menţinerea Sentinţei Civile nr. 1226/18.11.2014, pronunţată de către Tribunalul 
Arad, ca temeinică şi legală.  
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Curtea de Apel Timişoara, la termenul procesual din data de 18.03.2015, a respins apelul formulat de către Direcţia 
Generală Regională a Finanțelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, împotriva 
Sentinţei Civile nr. 1266 din data de 18.11.2014, pronunţată de către Tribunalul Arad, în dosar nr. 1151/108/2014/a1. 
De asemenea, debitoarea SC Han Dezna SRL, prin administrator special Șarlea M. C., a formulat, în data de 
29.07.2014, contestație împotriva Tabelului preliminar de creanțe al debitoarei SC Han Dezna SRL publicat la data de 
21.07.2014 în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13553, contestație care face obiectul dosarului nr. 
1151/108/2014/a2, termen procedural la data de 28.10.2014. La termenul din data de 18.11.2014, Tribunalul Arad 
amână cauza aflată pe rol în dosarul nr. 1151/108/2014/a2 la termenul din data de 09.12.2014, pentru citarea expertului 
contabil introdus în cauză. 
Prin Adresa din data de 30.12.2014, transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR3992539132/30.12.2014, expertul contabil, Chiş G., desemnat de către Tribunalul Arad prin Încheierea de ședinţă 
din data de 18.11.2014, pentru a efectua expertiza în dosarul nr. 1151/108/2014/a2, a convocat părţile pentru data de 
12.01.2015, ora 10:00, la sediul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CECCAR – filiara 
Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 92, jud. Arad, să pună la dispoziţia expertului contabil datele necesare efectuării raportului 
de expertiză. Raportul de expertiză contabilă judiciară nr. 75/05.02.2015, întocmit de către Expert Contabil Dr. Ec. Chiş 
G., a fost depus la dosarul cauzei cu nr. 1151/108/2014/a2 prin Registratura Tribunalului Arad la data de 05.02.2015.  
La termenul din data de 24.03.2015, Tribunalul Arad a admis contestaţia precizată împotriva Tabelului preliminar de 
creanțe al debitoarei SC Han Dezna SRL, formulată de către debitoarea SC Han Dezna SRL, prin administrator special 
Șarlea M. C., ce formează obiectul dosarului nr. 1151/108/2014/a2. 
Împotriva Sentinţei civile nr. 316/24.03.2015, pronunţată de către Tribunalul Timiş în dosar nr. 1151/108/2014/a2, a 
formulat apel debitoarea SC Han Dezna SRL, prin administrator special Șarlea M. C.. 
La termenul din data de 17.06.2015, Curtea de Apel Timişoara a respins apelul declarat de debitoarea SC Han Dezna 
SRL prin administrator special Șarlea M. C. împotriva Sentinţei Civile nr. 316 din data de 24.03.2015 pronunţată de 
Tribunalul Arad în dosar nr. 1151/108/2014/a2. Sentinţă definitivă. 
VIII. Referitor la disp. art. 74 din Legea nr. 85/2006. Având în vedere faptul că, contestaţiile la Tabelul preliminar de 
creanţe al debitorului SC Han Dezna SRL au fost soluţionate, administratorul judiciar a procedat, în temeiul disp. art. 
74 din Legea nr. 85/2006, la întocmirea Tabelului definitiv de creanţe împotriva averii debitorului SC Han Dezna SRL. 
Tabelul anterior-menţionat a fost depus la dosarul cauzei la termenul din data de 07.07.2015 și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 12402/09.07.2015. 
IX. Referitor la disp. art. 13 și urm. din Legea nr. 85/2006. În temeiul dispoziţiilor art. 13 şi urm. din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor pentru data de 
15.04.2015, orele 12:00, la sediul profesional al acestuia din Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4 ap. 14, jud. Timiş, 
având ca ordine de zi:  
„(1). Numirea avocatului Duțulescu L., identificat cu Legitimația nr. 38, emisă de către UNBR - Baroul Mehedinți, 
desemnat de către administratorul judiciar, în vederea asistării, reprezentării, acordării de consultații juridice, 
reprezentării și semnării de acte, cereri și alte căi de atac, forme de executare și orice alte activități ce privesc 
reprezentarea juridică a debitorului în fața instanțelor de judecată. 
(2) Aprobarea ofertei de servicii a avocatului desemnat la primul punct de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul 
administratorului judiciar la: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/06/oferta-de-servicii-avocat.pdf, 
în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea 85/2006, şi implicit, stabilirea onorariului de avocat în cuantumul şi 
condiţiile stipulate în oferta de servicii menţionată anterior.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL cu nr. 1187/02.04.2015 a fost publicat 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6459/07.04.2015. 
La şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Han Dezna SRL au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Timișoara, 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, Serviciul Juridic – punct de vedere scris nr. 3986/ad/15.04.2015, nr. 
operator 20564, transmis prin fax; Șarlea M. C. – punct de vedere scris din 15.04.2015 şi Șarlea L. A. – punct de vedere 
scris din 15.04.2015. 
Administratorul judiciar a constat că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 alin. 
(1) şi (2), art. 19 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, respectiv au transmis puncte de vedere 
creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 89,75% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, 
calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar al creanţelor depus la grefa Tribunalului Arad la data de 
15.07.2014. 
În ceea ce priveşte primul punct de pe ordinea de zi, Adunarea Creditorilor cu o majoritate de 49,377 % din totalul 
masei credale (respectiv 55,016 % din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris) şi 
cu un procent de 40,374% din totalul masei credale care au votat împotrivă (respectiv  44,984 % din totalul creditorilor 
prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris), aprobă numirea avocatului Duţulescu L.. 
Privitor la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi,  Adunarea creditorilor cu o majoritate de 49,377 % din totalul 
masei credale (respectiv  55,016 % din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris) 
și cu un procent de 40,374% din totalul masei credale care au votat împotrivă (respectiv  44,984 % din totalul 
creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris),  stabileşte un onorariu fix în cuantum de 4.500 
de lei (patru mii cinci sute de lei) pentru serviciile avocaţiale prestate de Dl. Av. Duţulescu L., identificat cu Legitimația 
nr. 38, emisă de către UNBR - Baroul Mehedinți, pentru perioada derulării întregii proceduri de insolvenţă a debitorului 
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SC Han Dezna SRL. Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL nr. 
1224/15.04.2015 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7053/20.04.2015. 
X. Referitor la disp. art. 94 alin. (1) coroborat cu disp. art. 98 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. În temeiul disp. art. 94 
alin. (1) coroborat cu art. 98 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, debitorul, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților, 
prin administrator special, a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare a activităţii SC Han Dezna SRL.  
De asemenea, Planul de Reorganizare a activităţii SC Han Dezna SRL propus de către debitor prin administrator 
special, a fost depus la data de 07.08.2015 la Oficiul Registrului Comerţului şi comunicat creditorilor prin email.  
Astfel, administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 13755/10.08.2015 a Anunţului nr. 1522/10.08.2015 privind depunerea planului de reorganizare Anunţul 
privind planul de reorganizare nr. 1522/10.08.2015 a fost transmis prin fax şi email creditorilor.  
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL a avut loc la data de 11.09.2015, orele 12:00, având 
următoarea ordine de zi: „Votarea Planului de Reorganizare propus de către debitorul SC Han Dezna SRL prin 
administrator special”. La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor au comunicat puncte de vedere în scris/au fost 
prezenţi următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P. Arad a transmis punct de vedere scris transmis prin fax şi email la data de 
10.09.2015; 
2. Municipiul Arad a transmis punct de vedere scris nr. 441194/11.09.2015 şi Delegaţie prin fax şi email la data de 
11.09.2015; 
3. Pop A. C. a transmis punct de vedere scris la data de 10.09.2015; 
4. Şarlea L. A. a transmis punct de vedere scris la data de 10.09.2015; 
5. Păcurar V. E. a transmis punct de vedere scris la data de 10.09.2015. 
6. Şarlea M. C. a fost prezent la şedinţă. 
La Adunarea Generală a Creditorilor au fost prezenţi/au transmis puncte de vedere creditorii ale căror creanţe însumate 
reprezintă  96,34% din masa credală, respectiv 4 (patru) categorii de creanţe înscrise în tabelul creditorilor (Grupa 1 - 
creanţe garantate, Grupa 2 - creanţe salariale, Grupa 3 - creanţe bugetare, Grupa 4 - creanțe subordonate), calculul 
efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv al creanţelor depus la grefa Tribunalului Arad şi afişat la data de 
07.07.2015.  
Planul de reorganizare a activității debitoarei SC Han Dezna SRL a fost votat după cum urmează: 
1. DGRFP Timişoara – AJFP Timiş – în calitate de creditor bugetar ce deţine un procent de 40,37 % din totalul masei 
credale înscrise în tabelul definitiv de creanţe, respectiv un procent de 91,158% din grupa creditorilor bugetari, „nu 
aprobă planul de reorganizare propus.” 
2. Municipiul Arad – în calitate de creditor garantat ce deţine un procent de 3,212% din totalul masei credale înscrise în 
tabelul definitiv de creanţe, respectiv un procent de 100,00% din grupa creditorilor garantaţi, respectiv, în calitate de 
creditor bugetar ce deţine un procent de 0,357% din totalul masei credale înscrise în tabelul definitiv de creanţe, 
respectiv un procent de 0,806% din grupa creditorilor bugetari, “ne exprimăm acordul cu privire la planul de 
reorganizare propus.” 
3. Pop A. C. - în calitate de creditor salariat ce deţine un procent de 1,508% din totalul masei credale înscrise în tabelul 
definitiv de creanţe, respectiv un procent de 29,747% din grupa creditorilor salariaţi, votează pentru plan. 
4. Şarlea L. A. - în calitate de creditor salariat ce deţine un procent de 2,054% din totalul masei credale înscrise în 
tabelul definitiv de creanţe, respectiv un procent de 40,506% din grupa creditorilor salariaţi, votează pentru plan. 
5. Păcurar V. E. - în calitate de creditor salariat ce deţine un procent de 1,508% din totalul masei credale înscrise în 
tabelul definitiv de creanţe, respectiv un procent de 29,747% din grupa creditorilor salariaţi, votează pentru plan. 
6. Şarlea M. C. – în calitate de creditor chirografar subordonat ce deţine un procent de 47,323% din totalul masei 
credale înscrise în tabelul definitiv de creanţe, respectiv un procent de 100,00% din grupa creditorilor subordonaţi, 
„aprobă Planul de reorganizare propus de către debitorul SC Han Dezna SRL prin administrator special.” 
Adunarea Generală a creditorilor SC Han Dezna SRL constată faptul că, din cele 5 (cinci) categorii de creanţe 
prevăzute a fi îndestulate prin planul de reorganizare, 4 (patru) categorii (creanţe garantate, creanţe salariale, creanţe 
subordonate şi Creanţe chirografare indispensabile stabilite conform prevederilor art. 96 alin. (1) din Legea 85/2006) au 
votat pentru Planul de reorganizare propus de administratorul special privind debitorul SC Han Dezna SRL, 1 (una) 
categorie (creanțe bugetare) au votat împotriva Planului de reorganizare.  
În concluzie, având în vedere disp. art. 101 alin. (1) lit. A şi D din Legea nr. 85/2006, Adunarea Generală a creditorilor 
SC Han Dezna SRL aprobă Planul de reorganizare propus de către debitorul SC Han Dezna SRL prin administrator 
special. Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1571/11.09.2015 a fost depus la dosarul cauzei şi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15439/17.09.2015. Prin Sentința Civila nr. 935/13.10.2015,  
pronunțată în dosarul nr. 1151/108/2014 judecătorul sindic a hotărât confirmarea planului 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 că debitorul SC Han Dezna SRL își va conduce activitatea sub supravegherea administratorului 
judiciar Consultant Insolvență SPRL în conformitate cu planul confirmat. Menționăm faptul că, creditorul DGRFP 
Timişoara – AJFP Arad a formulat apel împotriva Sentinței Civile nr. 935 din 13.10.2015 pronunţată de către 
Tribunalul Arad, astel formându-se dosarul asociat nr. 1151/108/2014/a3 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, având 
termen de judecată la data de 16.12.2015. 
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Administratorul judiciar a depus întampinare faţă de apelul formulat de către apelantul – creditor DGRFP Timişoara – 
AJFP Arad prin intermediul căreia a solicitat Onoratei Curţi să dispună respingerea apelului ca neîntemeiat şi implicit 
menţinerea ca temeinică şi legală a Sentinţei Civile nr. 935 din 13.10.2015 pronunţată de către Tribunalul Arad. Astfel, 
prin Decizia nr. 1140/A din data de 16.12.2015 instanța a respins apelul declarat de creditoarea DGRFP Timişoara - 
AJFP Arad împotriva Sentinţei civile nr. 935 din data de 13.10.2015 pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr. 
1151/108/2014/a3. 
XI. Referitor la dis. art. 106 din Legea nr. 85/2006. În temeiul art. 106 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a 
întocmit următoarele rapoarte: 
- Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plăți 
aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015, aferent primului trimestru, care a 
fost prezentat creditorilor conform Procesul-verbal nr. 2157/15.02.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului Han Dezna SRL, publicat în BPI nr. 3603/22.02.2016. 
- Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plăți 
aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015, aferent celui de-al doilea trimestru 
din graficul de plăți al planului de reorganizare, care a fost prezentat creditorilor conform Procesului-verbal nr. 
2465/31.05.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului Han Dezna SRL, publicat în BPI nr. 
11035/06.06.2016. 
- Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plăți 
aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015, aferent celui de-al treilea trimestru și 
celui de-al patrulea trimestru din graficul de plăți al planului de reorganizare, care a fost prezentat creditorilor conform 
Procesului-verbal nr. 2852/02.11.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului Han Dezna SRL. 
- Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plăți 
aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015, aferent celui de-al cincilea trimestru 
din graficul de plăți al planului de reorganizare, care a fost prezentat creditorilor conform Procesului-verbal nr. 
123/13.02.2017 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului Han Dezna SRL, publicat în BPI 
conform cererii nr. 124/13.02.2017. 
- Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plăți 
aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015, aferent celui de-al șaselea trimestru 
din graficul de plăți al planului de reorganizare, care a fost prezentat creditorilor conform Procesului-verbal nr. 
636/12.05.2017 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului Han Dezna SRL, publicat în BPI 
conform cererii nr. 637/12.05.2017. 
- Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plăți 
aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015, aferent celui de-al șaptelea trimestru 
din graficul de plăți al planului de reorganizare, care a fost prezentat creditorilor conform Procesului-verbal nr. 
1299/11.09.2017 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului Han Dezna SRL, publicat în BPI 
conform cererii nr. 1230/11.09.2017. 
- Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plăți 
aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015, aferent celui de-al VIII-lea trimestru 
din graficul de plăți al planului de reorganizare, care a fost prezentat creditorilor conform Procesului-verbal nr. 
1629/28.11.2017 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului Han Dezna SRL, publicat în BPI 
conform cererii nr. 1630/28.11.2017. 
- Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate în trimestrul al IX-lea, 
conform graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015, care a 
fost prezentat creditorilor conform Procesului-verbal nr. 250/26.02.2018 întocmit la ședința Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului Han Dezna SRL. 
- Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate în trimestrul al X-lea, conform 
graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015, care a fost 
prezentat creditorilor conform Procesului-verbal nr. 548/14.05.2018 întocmit la ședința Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului Han Dezna SRL, publicat în BPI conform cererii nr. 9732/15.05.2018. 
- Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate în trimestrul al XI-lea, 
conform graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015. publicat 
în BPI nr. 15851/27.08.2018, care a fost prezentat creditorilor conform Procesului-verbal nr. 1000/22.08.2018 întocmit 
la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului Han Dezna SRL, publicat în BPI conform cererii nr. 
9732/15.05.2018. 
XII. Referitor la valorificarea bunurilor imobile din averea debitoarei SC Han Dezna SRL. Având în vedere faptul că 
planul de reorganizare prevede ca măsură de îndestulare a creditorilor vânzarea/valorificarea activului 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, în trimestrul IV din anul 3, 
pornind de la preţul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare nr. 18/23.01.2015 de 817.000 lei respectiv 182.000 
euro, respectiv hotărârea nr. 2852/02.11.2016 a Adunării Generale a Creditorilor de aprobare a tipului, metodei şi 
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regulamentului de valorificare pentru activul „Han Dezna”, administratorul judiciar a procedat la efectuarea măsurilor 
necesare de expunere pe piaţă şi valorificare a bunului imobil, astfel:  
1. Licitația publică organizată în data de 29.07.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
817.000 lei echivalent 182.000 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 
25.05.2018 și trimis spre a fi afișat la Primăria Arad. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 642/29.05.2018.  
2. Licitația publică organizată în data de 05.06.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
817.000 lei echivalent 182.000 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 
25.05.2018 și trimis spre a fi afișat la Primăria Arad. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie din data de 05.06.2018.  
3. Licitația publică organizată în data de 12.06.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
817.000 lei echivalent 182.000 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 
25.05.2018 și trimis spre a fi afișat la Primăria Arad. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 744/12.06.2018.  
4. Licitația publică organizată în data de 19.06.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
817.000 lei echivalent 182.000 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 
25.05.2018 și trimis spre a fi afișat la Primăria Arad. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 785/19.06.2018.  
5. Licitația publică organizată în data de 26.06.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
817.000 lei echivalent 182.000 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 
25.05.2018 și trimis spre a fi afișat la Primăria Arad. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 824/26.06.2018.  
6. Licitația publică organizată în data de 03.07.2018 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
735.300 lei echivalent 163.800 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost afișat la Primăria Arad. Având în vedere faptul 
că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
847/03.07.2018.  
7. Licitația publică organizată în data de 10.07.2018 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
735.300 lei echivalent 163.800 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost afișat la Primăria Arad. Având în vedere faptul 
că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
889/10.07.2018.  
8. Licitația publică organizată în data de 17.07.2018 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
735.300 lei echivalent 163.800 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost afișat la Primăria Arad. Având în vedere faptul 
că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
920/17.07.2018.  
9. Licitația publică organizată în data de 24.07.2018 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
735.300 lei echivalent 163.800 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost afișat la Primăria Arad. Având în vedere faptul 
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că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
954/24.07.2018.  
10. Licitația publică organizată în data de 31.07.2018 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
735.300 lei echivalent 163.800 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost afișat la Primăria Arad. Având în vedere faptul 
că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
955/31.07.2018.  
11. Licitația publică organizată în data de 07.08.2018 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
653.600 lei echivalent 145.600 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost afișat la Primăria Arad și publicat în ziarul 
Evenimentul zilei din data de 06.08.2018. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, 
lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 963/07.08.2018.  
12. Licitația publică organizată în data de 14.08.2018 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
653.600 lei echivalent 145.600 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost afișat la Primăria Arad și publicat în ziarul 
Evenimentul zilei din data de 06.08.2018. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, 
lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 979/14.08.2018.  
13. Licitația publică organizată în data de 21.08.2018 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
653.600 lei echivalent 145.600 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost afișat la Primăria Arad și publicat în ziarul 
Evenimentul zilei din data de 06.08.2018. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, 
lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 990/21.08.2018. La sediul administratorului judiciar a fost 
înregistrată Oferta nr. 3/12.07.2018, prin intermediul căreia societatea Doradi Impex SRL reprezentată prin 
administrator Suciu T., cu sediul în Arad, strada Porumbiței nr. 47, identificată prin CUI RO 8115367, J02/29/1996, a 
oferit prețul de 500.000,00 lei pentru bunul imobil din averea debitoarei SC Han Dezna SRL. 
Astfel, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna 
SRL în data de 22.08.2018, la ora 14:00, 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 unsprezece conform graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 
935/13.10.2015. 
(2). Prezentarea situației licitatiilor publice organizate de administratorul judiciar conform hotărârii Adunării 
creditorilor nr. 2852 din data de 02.11.2016 cu privire la valorificarea imobilului "Han Dezna" situat în localitatea 
Dezna, jud. Arad. 
(3). Prezentarea Notei de opinie realizate de catre Ec. Tărăsescu P – Membru titular ANEVAR – EPI, EBM privind 
necesarul de investit și pierderea de valoare a activului intitulat Han Dezna ca urmare a calamitaților naturale din 
septembrie 2017. 
(4). Aprobarea ofertei directe cu cumpărător identificat SC Doradi Impex SRL, reprezentată prin administrator Suciu T., 
cu sediul în Arad, strada Porumbiței nr. 47, identificată prin CUI RO 8115367, J02/29/1996, pentru achizitia activului 
Han Dezna înscris în CF 300035, situat în localitatea Dezna, județul Arad. 
(5). Aprobarea continuării expunerii pe piață prin organizarea de licitații publice cu strigare pornind de la 70%, 
organizate săptămânal în serii de câte 3 (trei), dar nu mai jos de 50% din valoarea de evaluare, în eventualitatea 
respingerii ofertei directe prezentată la punctul (4).  
(6). Prezentarea ofertelor de pază, securitate și monitorizare a activului debitoarei intitulat Han Dezna precum și 
avansarea de sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru asigurarea obiectivului cu pază umană.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.08.2018 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 15296/10.08.2018. La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.08.2018 a transmis punct 
de vedere în scris creditorul D.G.R.F.P. Timișoara – A.J.F.P. Arad, în calitate de creditor bugetar ce deține un procent 
de 84,807% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Tribunalul Arad prin  Sentința civilă nr. 935/13.10.2015, înregistrat cu nr. 
3329/21.08.2018, prin e-mail, în data de 22.08.2018. Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 
1000/22.08.2018, în urma exprimării votului creditorilor, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Han Dezna 
SRL a hotărât: 
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1. Cu o majoritate de 84,807% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor 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 unsprezece conform graficului de plăți aprobat prin planul de 
reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015. 
2. Cu o majoritate de 84,807% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de situața licitatiilor publice organizate de administratorul 
judiciar conform hotărârii Adunării creditorilor nr. 2852 din data de 02.11.2016 cu privire la valorificarea imobilului 
"Han Dezna" situat în localitatea Dezna, jud. Arad. 
3. Cu o majoritate de 84,807% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de Nota de opinie realizată de către Ec. Tărăsescu Paul 
Octavian – Membru titular ANEVAR – EPI, EBM (leg. 18012) privind necesarul de investit și pierderea de valoare a 
activului intitulat Han Dezna ca urmare a calamitaților naturale din septembrie 2017 și a considerat că expertul 
ANEVAR răspunde de veridicitatea celor afirmate prin nota/raport, evaluarea fiind o lucrare de specialitate care 
necesită studii specifice. 
4. Cu o majoritate de 84,807% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor nu a aprobat oferta directă cu cumpărător identificat SC Doradi Impex 
SRL, reprezentată prin administrator Suciu T., cu sediul in Arad, strada Porumbiței nr. 47, identificată prin CUI RO 
8115367, J02/29/1996, pentru achiziția activului Han Dezna înscris în CF 300035, situat în localitatea Dezna, județul 
Arad, având în vedere faptul că ne se acoperă în întregime creanțele. 
5. Cu o majoritate de 84,807% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață prin organizarea de licitații 
publice cu strigare pornind de la 70%, organizate săptămânal in serii de câte 3 (trei), dar nu mai jos de 50% din valoarea 
de evaluare. 
6. Cu o majoritate de 84,807% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor a propus să fie desemnată câștigătoare oferta care a propus prețul cel 
mai mic și nu a aprobat avansarea de sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru asigurarea 
obiectivului cu pază umană. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1000/22.08.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15735/23.08.2018 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/06/Proces-verbal-al-AGC-din-22.08.2018-SC-Han-Dezna-
SRL.pdf.  
Raportul 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 unsprezece 
conform graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015 a fost 
depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 15851/27.08.2018. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a adunării creditorilor debitoarei SC Han Dezna SRL din data de 
22.08.2018 a fost publicat în BPI nr. 15844/27.08.2018 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/06/Raport-activitate-AGC-22.08.2018.pdf.  
Luând în considerare hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.08.2018, administratorul judiciar a 
continuat expunerea pe piață a bunului imobil din averea debitoarei prin organizarea de licitații publice cu strigare 
pornind de la 70%, organizate săptămânal în serii de câte 3 (trei), dar nu mai jos de 50% din valoarea de evaluare, după 
cum urmează: 
1. Licitația publică organizată în data de 28.08.2018 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
571.900 lei echivalent 127.400 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 
24.08.2018 și afișat la Primăria Arad și Primăria Dezna. 
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1022/28.08.2018.  
2. Licitația publică organizată în data de 04.09.2018 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
571.900 lei echivalent 127.400 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 
24.08.2018 și afișat la Primăria Arad și Primăria Dezna. 
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Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1034/04.09.2018.  
3. Licitația publică organizată în data de 11.09.2018 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
571.900 lei echivalent 127.400 euro. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Han Dezna SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, casedevanzare.ro, publi24.ro, micapublicitate.ro, romimo.ro, locbun.com 
și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 
24.08.2018 și afișat la Primăria Arad și Primăria Dezna. 
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1046/11.09.2018.  
4. Licitația publică organizată în data de 18.09.2018 la 60% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare - 
490.200 lei echivalent 109.200 euro. Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 
12.09.2018, la sediul ales al administratorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, la 
sediul debitoarei, la sediul UAT a Com. Dezna – Primaria Dezna (PV afisare din 23.08.2018) precum și la sediul 
Primăriei Municipiului Arad (PV de afișare nr. 279652/12.09.2018). De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro, licitatii – insolventa.ro, publi24.ro, casedevanzare.ro, 
romimo.ro, micapublicitate.ro, okazii.ro, olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și publicată în cotidianul Evenimentul 
Zilei din 13.09.2018.  
Până la data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei publice cu strigare, se constată faptul că, s-a înscris la licitaţie un 
singur ofertant, respectiv: 
SC Doradi Impex SRL cu sediul social în Arad, str. Porumbiței, nr. 47, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/29/1996, CUI 8115367 atribut fiscal RO, reprezentată prin administrator dl. 
Suciu T., care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 1.000,00 lei inclusiv TVA (conform OP nr. 4 din 12.09.2018) 
şi a achitat garanția de participare la licitaţie în sumă de 50.559,60 lei conform dovadă emisă de Banca Comercială 
Română SA în data de 12.09.2018 (OP nr. 3 din 12.09.2018), în contul SC Han Dezna SRL, şi a depus documentele 
prevăzute de regulamentul de vânzare a bunului imobil pentru proprietatea imobiliară "Han Dezna", înscrisă în CF nr. 
300035, loc. Dezna, situată în localitatea Dezna, jud. Arad, compusă din:teren în suprafață de 2.831 mp și construcții: 
clădire han P+1 cu suprafață desfășurată de 302 mp, clădire han - șură (restaurant cu 60 locuri) cu suprafață desfășurată 
de 133 mp, terasă descoperită cu suprafață desfășurată de 152 mp, terasă acoperită cu suprafață desfășurată de 138 mp, 
și clădire cazare cu suprafață desfășurată de 90 mp. 
Conform Procesului-verbal de licitație nr. 1086/18.09.2018 și a Actului de adjudecare nr. 1092/19.09.2018, persoana 
juridică SC Doradi Impex SRL cu sediul social în Arad, str. Porumbiței, nr. 47, jud. Arad, înregistrată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/29/1996, CUI 8115367 atribut fiscal RO, reprezentată prin 
administrator dl. Suciu T., a adjudecat Bunul imobil "Han Dezna", înscris în CF nr. 300035, loc. Dezna, Cadastral 
300035 – C1, clădire han P+1, 300035 – C2, clădire han șură, 300035 – C3, terasă descoperită, 300035 – C4, terasă 
acoperită, 300035 – C5, foișor, 300035 – C6, grup social + magazine, 300035 – C7, foișor, 300035 – C8, clădire cazare, 
situat în localitatea Dezna, jud. Arad, compus din: teren în suprafață de 2.831 mp - Cad. 300035 și construcții: clădire 
han P+1 cu suprafață desfășurată de 302 mp, clădire han - șură (restaurant cu 60 locuri) cu suprafață desfășurată de 133 
mp, terasă descoperită cu suprafață desfășurată de 152 mp, terasă acoperită cu suprafață desfășurată de 138 mp, și 
clădire cazare cu suprafață desfășurată de 90 mp, la prețul de 109.200 euro. 
Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al debitorului SC Han Dezna SRL – RO91 BTRL RONC 
RT03 0186 5802 deschis la Banca Transilvania, în sumă totală de 109.200 euro, după cum urmează: 
- a achitat garanția de participare la licitaţie în sumă de 10.920 euro echivalent a 50.559,60 lei, (la cursul valutar de 4,63 
lei/euro din data de 12.09.2018), conform ordin de plată nr. 3 în data de 12.09.2018, în contul SC Han Dezna SRL; 
- a achitat diferența de preț de 98.280 euro echivalent a 456.785,76 lei (la cursul valutar de 4,6478 lei/euro din data de 
18.09.2018) conform ordin de plată nr. 2 în data de 18.09.2018, în contul SC Han Dezna SRL. 
XIII. Referitor la la plata ratelor aferente trimestrului XI și XII conform programului de plăți din Planul de reorganizare 
Ca rezultat al valorificării bunului imobil din averea debitoarei, administratorul judiciar, în conformitate cu disp. art. 
106 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a întocmit 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). 
Ca rezultat al valorificării bunului imobil din averea debitoarei, administratorul judiciar a procedat în data de 
02.10.2018 la plata cheltuielilor de procedură conform disp. 64 alin. (6) respectiv art. 123 alin. (1) din Legea nr. 
85/2006 precum și ratele aferente trimestrului XI și XII astfel: 

Nr. ordin 
de plată 

Sumă (lei) Beneficiar Explicatii 

2 10.166,91 UNPIR Filiala Arad 2% datorat din vanzarea bunului imobil Han Dezna 
3 1.800,00 Expert Evaluator Tărăsescu I. P. O. c/v factura nr. 9 din 27.02.2015 
4 4.500,00 Cabinet avocat Dutulescu L. c/v factura nr. 54 din 01.10.2018 
6 131.319,02 Consultant Insolventa SPRL Retributie administrator judiciar 
  15.250,36 Bugetul de Stat Impozit venit microintreprindere - valorificare bun imobil 

18 870,85 Popescu G. 
Sume avansate de administratorul judiciar pentru acoperirea cheltuielilor de 

procedura 
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Nr. ordin 
de plată 

Sumă (lei) Beneficiar Explicatii 

8 606,00 
Primaria Municipiului Arad - 

Directia Taxe si Impozite 
Plata conform plan reorganizare - trimestrul XI - creanta garantata 

9 67,00 
Primaria Municipiului Arad - 

Directia Taxe si Impozite 
Plata conform plan reorganizare - trimestrul XI - creanta bugetara 

11 7.613,00 Bugetul de Stat Plata conform plan reorganizare - trimestrul XI 
12 92.127,00 Bugetul de Stat Plata conform plan reorganizare - trimestrul XII 
13 191.818,33 Bugetul de Stat Plata conform plan reorganizare - trimestrul XII - partial 

14 2.511,79 
Primaria Municipiului Arad - 

Directia Taxe si Impozite 
Plata conform plan reorganizare - trimestrul XII - creanta bugetara - partial 

15 22.592,87 
Primaria Municipiului Arad - 

Directia Taxe si Impozite 
Plata conform plan reorganizare - trimestrul XI - creanta garantata - partial 

16 671,00 
Primaria Dezna - Directia Taxe si 

Impozite 
Plata conform plan reorganizare - trimestrul XI 

17 25.031,27 
Primaria Dezna - Directia Taxe si 

Impozite 
Plata conform plan reorganizare - trimestrul XII - partial 

Astfel, din cuprinsul 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 se reține faptul că obligațiile de plată - ratele aferente trimestrului XII, nu au fost plătite în cuantumul 
prevăzut prin graficul de plăți aprobat, respectiv debitorul SC Han Dezna SRL nu a reușit să se conformeze planului de 
reorganizare. 
Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL 
pentru 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.” 
De asemenea, prin 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 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/06/Convocare-AGC-SC-Han-Dezna-SRL-in-data-de-15.10.2018.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1373/15.10.2018 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 
Creditorilor creditorul D.G.R.F.P. Timișoara – A.J.F.P. Arad, în calitate de creditor bugetar ce deține un procent de 
84,807% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, 
confirmat de către Tribunalul Arad prin  Sentința civilă nr. 935/13.10.2015, a transmis punct de vedere înregistrat cu nr. 
4242/11.10.2018, prin e-mail, în data de 12.10.2018. 
Astfel, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL întrunită în data de 15.10.2018 a hotărât: 
Cu o majoritate de 84,807% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor 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 nr. 1373/15.10.2018 al Adunării Generale a Creditorilor 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-Adun%C4%83rii-Generale-a-Creditorilor-
Han-Dezna-SRL-15.10.2018.pdf.  
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. 
Cererea de intrare în procedura de faliment a debitorului SC Han Dezna SRL a fost depusă la dosarul cauzei, iar la 
termenul procedural din data de 13.11.2018 prin Sentința civilă nr. 812/13.11.2018 a fost admisă cererea 
administratorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL şi, pe cale de consecinţă, s-au dispus următoarele: 
- în temeiul art. 145 alin. (1), lit. C din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
s-a dispus începerea procedurii falimentului debitorului SC Han Dezna SRL; 
- 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; 
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- 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. 
Este necesar de menționat că lichidatorul judiciar a solicitat Onoratei Instanței îndreptarea erorii materiale cuprinse în 
Sentința civilă nr. 812 din 12.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1151/108/2014, în sensul modificării 
dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență cu dispozițiile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenței aplicabile în cadrul procedurii de insolvență a debitorului SC Han Dezna SRL. 
XIV. 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. 
- 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. 
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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. 
XV. Referitor la dispozițiile art. 113 din Legea nr. 85/2006. Asociatul unic Șarlea M. C. 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. Lichidatorul judiciar a reconvocat administratorul special Șarlea M. C. cu privire la 
efectuarea în data de 16.01.2019, la ora 13:00 inventarierii bunurilor debitorului SC Han Dezna SRL prevăzută de art. 
114 și urm. din Legea nr. 85/2006. 
De asemenea, prin notificarea comunicată, lichidatorul judiciar a revenit cu solicitarea de a proceda, de urgență, la 
predarea tuturor bunurilor aflate în averea debitoarei, a sumei aflată în casieria societății debitoare și a documentelor 
financiar – contabile ale socității debitoare SC Han Dezna SRL. 
Notificarea nr. 6/08.01.2019 a fost comunicată administratorului special atât prin e-mail, cât și prin poștă cu confirmare 
de primire. Conform Procesului-verbal de predare-primire acte nr. 1/16.01.2019, administratorul special Șarlea M. C.  
A predat lichidatorului judiciar următoarele: ștampilă, dosare personal, acte contabile.  
La data de 16.01.2019 a fost întocmit Procesului-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. 
XVI. Referitor la dispozițiile art.  3 pct. 18 și art 108 alin. (3) din Legea nr. 85/2006. Urmare a comunicării notificărilor 
privind intrarea în procedura de faliment a debitorului SC Han Dezna SRL, au fost depuse la Registratura Tribunalului 
Arad următoarele 3 declarații de creanță: 
- Cerere de înscriere a creanței suplimentare în cuantum de 30 lei formulată de D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. 
Arad; 
- Cererea de înscriere a creanței suplimentare în cuantum de 67,00 lei formulată de creditorul Primăria Municipiului 
Arad; 
- Cererea de înscriere a creanței suplimentare în cuantum de 2.088,01 lei formulată de SC Enel Enegie SA. 
De asemenea, Primăria Comunei Dezna a transmis prin fax în data de 20.12.2018 Adresa nr. 4051/19.12.2018, prin care 
a comunicat cuantumul impozitelor datorate pentru perioada 13.05.2014-13.11.2018 de către SC Han Dezna SRL:  
Impozit clădire – 9.997,73 lei; Impozit teren – 1.104 lei; Taxă firmă – 152 lei. 
Este necesar de menționat că Primăria Comunei Dezna nu a depus cererea de înscriere a creanței în tabelul suplimentar 
la Registratura Tribunalului Arad în termenul prevăzut prin sentința civilă, respectiv nu a prezentat lichidatorului 
judiciar deciziile de impunere a obligațiilor fiscale solicitate. 
Astfel, lichidatorul judiciar a proceda la analiza declarațiilor de creanță, respectiv la întocmirea în temeiul art. 108 alin. 
(3) și art. 25 lit. f) din Legea nr. 85/2006 a Tabelului suplimentar de creanțe. 
Raportul de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului SC Han Dezna SRL a fost depus la dosarul 
cauzei, publicat în BPI nr. 872/15.01.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/06/Raport-de-verificare-a-creantelor-declarate-impotriva-SC-Han-Dezna-
SRL.pdf.  
Cu privire la declarația de creanță formulată de Primăria Municipiului Arad, în temeiul art. 108 alin. (3) din Legea nr. 
85/2006, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorului Primăria Municipiului Arad privind înscrierea sub 
condiție a creanței în sumă de 67,00 lei în tabelul suplimentar de creanţe întocmit împotriva debitoarei SC Han Dezna 
SRL, cu condiția prezentării deciziei de impunere a obligațiilor fiscale solicitate.  
Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul suplimentar de creanţe împotriva 
debitoarei SC Han Dezna SRL, respectiv a înscris creditorii: D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, Primăria 
Municipiului Arad, SC Enel Energie SA, cu creanţe născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data 
începerii procedurii falimentului în cuantum total de 2.185,01 lei. 
Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei SC Han Dezna a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 830/15.01.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/06/Tabel-suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-SC-Han-
Dezna-SRL.pdf.  
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 37/15.01.2019 către SC Enel Energie SA prin care a procedat la denunțarea 
Contractului nr. 3198906361/10.06.2015, Cod Eneltel 521322198, precum și a oricăror angajamente de plată lunare 
încheiate în numele debitoarei SC Han Dezna SRL. De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 
38/15.01.2019 către Compania de Apă Arad SA prin care a procedat la denunțarea Contractului de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 35337 din data de 21.06.2013, Cod client 200053, precum și orice 
angajamente de plată lunare încheiate între debitoarea SC Han Dezna SRL. 
XVII. Referitor la dispozițiile art.  1 pct. 19 și art 108 alin. (5) din Legea nr. 85/2006. Nefiind înregistrate contestații 
împotriva tabelului suplimentar de creanțe, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat 
de creanțe, acesta fiind depus la dosarul cauzei și trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.  
Urmare a comunicării adresei nr. 12906/15.01.2019, prin care creditorul Primăria Municipiului Arad a transmis în copie 
decizia de impunere pentru anul 2018 nr. 11770/23.02.2018, conform căreia debitoarea înregistrează obligații deplată 
față de bugetul local în sumă de 38,00 lei. Creanța a fost respinsă în urma verificării deciziilor de impunere conform art. 
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108 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, motivat de faptul că debitoarea nu a desfășurat activitate comerciale în Municipiul 
Arad după deschiderea procedurii insolvenței, nu au fost necesare taxe de afișaj. 
Tabelul definitiv consolidat de creanțe a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 2617/07.02.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar.   
XVIII. 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. 5133/12.03.2019. Împotriva raportului de activitate menţionat anterior nu s-au formulat 
contestaţii, până în prezent. 
XIX. Referitor la disp. art. 131 din Legea nr. 85/2006. 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 comunicată 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.  
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. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 01.04.2019, la ora 11:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea 
ordine de zi:  
„(1). Prezentarea procedurii de faliment a debitoarei SC Han Dezna SRL. 
(2). Avansarea de sume necesare continuării procedurii de faliment.”  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.04.2019 a fost publicat în BPI nr. 6098/25.03.2019 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/06/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Han-Dezna-SRL-in-01.04.2019.pdf.  
Raportul de activitate privind ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.04.2019 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6025/26.03.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/06/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-SC-Han-Dezna-SRL-din-01.04.2019.pdf.  
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La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor s-au prezentat sau au transmis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara – A.J.F.P. Arad, în calitate de creditor bugetar ce deține un procent de 82,270% din totalul 
creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Han Dezna SRL și 
publicat în BPI nr. 2617/07.02.2019, a transmis punct de vedere înregistrat cu nr. 1726/29.03.2019, prin e-mail, în data 
de 01.04.2019. 
Conform Procesului-verbal nr. 395/01.04.2019, în urma exprimării votului creditorilor prezenţi și a celor care au votat 
prin corespondență, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL din data de 01.04.2019 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 82,270% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Han Dezna SRL și publicat în BPI nr. 2617/07.02.2019 (respectiv 100,00% din totalul 
creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de 
procedura de faliment a debitoarei SC Han Dezna SRL. 
2. Cu o majoritate de 82,270% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Han Dezna SRL și publicat în BPI nr. 2617/07.02.2019 (respectiv 100,00% din totalul 
creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor nu aprobă avansarea 
de sume necesare continuării procedurii de faliment. 
Procesul-verbal nr. 395/01.04.2019 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL a fost depus la 
dosarul cauzei, trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență conform cererii nr. 396/01.04.2019 și afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:   http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/06/Proces-verbal-
al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Han-Dezna-SRL-din-01.04.2019.pdf 
XX. Propuneri și solicitări adresate judecătorului – sindic. Având în vedere faptul că societatea debitoare nu mai deţine 
bunuri ce ar putea fi valorificate, în conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, solicităm 
respectuos închiderea procedurii de faliment a debitorului SC Han Dezna SRL, radierea debitorului din Registrul 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri și responsabilități cu 
privire la debitorul SC Han Dezna SRL și creditori. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL 
 


