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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura de reorganizare 

Nr. 1118/24.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1151/108/2014; Tribunal: Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă; Judecător-
sindic: Carmen Stancu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri: 08:30 - 12:30; Joi: 08:30-12:30; 13:00-15:00. 
3.1. Debitor: SC Han Dezna SRL, CUI: 10727147; Sediul social: sat Dezna, comuna Dezna, FN, judeţul Arad; Număr 
de ordine în registrul comerţului J02/390/1998.  
3.2. Administrator special: Șarlea M. C.. 
4.Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul social: în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Han Dezna SRL 
conform Sentinței nr. 173 din data de 13.05.2014 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1151/108/2014, în 
temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  în procedura de insolvenţă a debitorului SC Han Dezna SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

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

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

SC Han Dezna SRL 

Număr dosar: 1151/108/2014. 
Tribunal: Arad Secţia a II - a Civilă. 
Judecător sindic: Carmen Stancu.  
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Han Dezna SRL. 
I. Referitor la disp. art. 21. alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Raportul de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura de insolvență a debitoarei a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 10598/24.05.2018. Împotriva raportului de activitate menţionat anterior nu s-au formulat 
contestaţii, până în prezent.  
II. Referitor la valorificarea bunului imobil din averea debitoarei. 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 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. 
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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. 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 
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 
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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 în data de 22.08.2018, 
la ora 14:00, la sediul din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în vederea supunerii spre 
aprobarea de către adunarea creditorilor debitoarei a ofertei directe formulată de SC Doradi Impex SRL, pentru achiziția 
activului imobil din averea debitoarei, hotărârile Adunării Generale a Creditorilor fiind prezentate în cele ce urmează. 
III. Referitor la plățile efectuate în cel de-al XI-lea trimestru aferent planului de reorganizare. Administratorul judiciar a 
întocmit 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. Raportul 
a fost afișat pe site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro, la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/06/Raport-situatie-financiara-si-plati-cf.-grafic-de-plati-trim.-XI-SC-Han-Dezna-SRL_BPI.pdf și 
publicat în BPI nr. 15851/27.08.2018. Din raportul menționat anterior, se reține faptul că debitoarea nu a achitat 
creanţele conform graficului de plăţi a creanţelor din cuprinsul Planului de Reorganizare, aferent trimestrului XI. 
Administratorul special a comunicat o adresă în data de 07.08.2018 către administratorul judiciar prin care solicită 
creditorilor o derogare (amânare) de la plata ratelor aferente trimestrului XI din Planul de reorganizare urmând ca 
această plata să fie efectuată în următorul trimestru concomitent cu valorificarea activului așa cum a fost prevăzut in 
planul de reorganizare.  
IV. Referitor la disp. art. 13 și urm. din Legea nr. 85/2006. 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: 
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. 
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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 P. O. – 
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 Teodor, 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.  
V. Referitor la continuarea expunerii pe piață a bunului imobil din averea debitoarei prin organizarea de licitații publice 
cu strigare pornind de la 70%. 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. 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 
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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 – în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, 
IBAN – 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. 
VI. Referitor 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 va proceda la plata cheltuielilor de 
procedură conform disp. 64 alin. 6 respectiv art. 123 alin.1 din Legea 85/2006 precum și ratele aferente trimestrului XI 
și XII astfel: 
- Mențiuni cu privire la fondurile obținute din valorificarea bunului imobil: 

Nr. 
crt. 

Descriere bun imobil lei 

1 

Teren intravilan în suprafață de 2.831 mp, nr. tarla 131, nr. parcelă 1772, clădire han P+1, clădire han șură, 
terasă descoperită, terasă acoperită, grup social + magazine, foișor, clădire cazare, nr.cad. top. 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, situate în Dezna, jud. Arad 

507 345,38 lei 

  Total sume obţinute din vânzarea bunului imobil 507 345,38 lei 

- Mențiuni cu privire la caietul de sarcini al licitației publice: 

Încasări caiet sarcini licitaţie Suma în lei 

Licitație publică din data de 18.09.2018 - SC Doradi Impex SRL 1 000,00 lei 

Total 1 000,00 lei 

- Mențiuni cu privire la plata cheltuielilor de procedură: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 
Creditare societate  
(sume avansate de 

administrator judiciar) 

Obligații 
restante la plată 

1 
Cheltuieli UNPIR 2% - art. 4 alin. (6)  lit. b) din Legea nr. 
85/2006 (2% din sumele obţinute obţinute din valorificarea 
bunului imobil si caiet de sarcini) 

10 166,91 lei -   lei 10 166,91 lei 

2 
Cheltuieli poștale - sume avansate de administratorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu George, 
conform decont de cheltuieli 

158,30 lei 158,30 lei -   lei 
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3 
Cheltuieli publicare anunţuri ziar, - sume avansate de 
administratorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu George, conform decont de cheltuieli 

341,20 lei 341,20 lei -   lei 

4 
Cheltuieli alimentare combustibil - sume avansate de 
administratorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu George, conform decont de cheltuieli 

69,96 lei 69,96 lei -   lei 

5 
Cheltuieli xerox, listare - sume avansate de administratorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu George, 
conform decont de cheltuieli 

240,00 lei 240,00 lei -   lei 

6 
Cheltuieli onorariu expert evaluator Tărăsescu P. O. (FF 
009/24.02.2015) 

1 800,00 lei - lei 1 800,00 lei 

7 
Cheltuieli deschidere cont unic de insolvență - sume 
avansate de administratorul judiciar 

61,39 lei 61,39 lei -   lei 

8 
Cheltuieli servicii avocațiale Duțulescu L. conform 
Hotărâre AGC nr. 1224/15.04.2015  

4 500,00 lei -   lei 4 500,00 lei 

  Total cheltuieli de procedură  17 337,76 lei 870,85 lei 16 466,91 lei 

 
Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie lei 
onorariu aprobat - 

lei/lună 
perioada - luni 
calendaristice 

1 
Retribuţie componentă fixă administrator judiciar 1000 
lei/lună exclusiv TVA (perioada de observație 13.05.2014-
13.10.2015) 

20 230,00 lei 1 000,00 lei 17 

2 
Retribuţie componentă fixă administrator judiciar 1.500 
lei/lună exclusiv TVA (perioada de reorganizare judiciară 
13.10.2015-13.10.2018) 

64 260,00 lei 1 500,00 lei 36 

3 

Retribuție componentă variabilă administrator judiciar 
(perioada de reorganizare judiciară 13.10.2015-13.10.2018) - 
10% exclusiv TVA din totalul sumelor distribuite creditorilor 
indiferent de modalitatea de recuperare 

46 829,02 lei     

  Total retribuţie administrator judiciar 131 319,02 lei    

 

Menţiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea 
procedurii 

Sume previzionate  

Cheltuieli cu servicii bancare - comisoane  400,00 lei 

Cheltuieli cu deplasare, comunicare documente, etc. 2 000,00 lei 
Total cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii de 

insolvență 
2 400,00 lei 

- Mențiuni cu privire la plata obligațiilor fiscale: 

Total sume pentru ajustarea obligatiilor fiscale Suma (lei) 

- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 15 250,36 lei 

 
Total fonduri obținute din valorificarea bunului imobil din averea 

debitoarei SC Han Dezna SRL 
508 345,38 lei 

Total cheltuieli de procedură 166 307,14 lei 
Sume rămase pentru plata ratelor aferente trimestrului XI si XII al 

Planului de reorganizare 
342 038,24 lei 

 
Potrivit graficului de plăți din Planul de reorganizare debitoarea avea de efectuat următoarele plăți aferente trimestrului 
XI până la data limită de 13.07.2018: 

Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. XI 

             

1 Municipiul Arad        606 lei               

Total Grupa 1 -Creanţe garantate        606 lei               
                                
Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. XI 

             

1 
DGRFP Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Arad 

    7,613 lei               

2 Municipiul Arad          67 lei               

3 Comuna Dezna         671 lei               

Total Grupa 3 - Creanţe bugetare 8,351 lei              

  
 

             

Astfel, disponibilitățile bănești obținute din valorificarea bunului imobil din averea debitoarei vor fi utilizate pentru 
plata ratelor aferente trimestrului XI al planului de reorganizare, astfel: 
- rata ce va fi plătită creditorului garantat Municipiul Arad – 606,00 lei (100%); 
- rata ce va fi plătită creditorului bugetar D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad – 7.613,00 lei (100%); 
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- rata ce va fi plătită creditorului bugetar Municipiul Arad – 67,00 lei (100%); 
- rata ce va fi plătită creditorului bugetar Comuna Dezna – 671,00 lei (100%). 
 Potrivit graficului de plăți din Planul de reorganizare debitoarea are de efectuat următoarele plăți aferente trimestrului 
XII până la data limită de 13.10.2018: 

Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. XI 

             

1 Municipiul Arad 26 848 lei              

Total Grupa 1 - Creanţe garantate 26 848 lei              
                
Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. XI 

             

1 
DGRFP Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Arad 

337 430 lei              

2 Municipiul Arad 2 985 lei              

3 Comuna Dezna  29 746 lei              

Total Grupa 3 - Creanţe bugetare 370 161 lei              

Administratorul judiciar constată că disponibilitățile bănești obținute din valorificarea bunului imobil din averea 
debitoarei sunt insuficiente pentru plata în totalitate a ratelor aferente trimestrului XII a planului de reorganizare, 
diferența urmând a fi achitată de debitoare din activitatea curentă, ratele fiind achitate astfel: 
- rata ce va fi plătită creditorului garantat Municipiul Arad – 22 525,98 lei; 
- rata ce va fi plătită creditorului bugetar D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad – 283 104,66 lei; 
- rata ce va fi plătită creditorului bugetar Municipiul Arad – 2 504,36 lei; 
- rata ce va fi plătită creditorului bugetar Comuna Dezna – 24 957,16 lei. 
Administratorul judiciar va proceda la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL în 
vederea prezentării în sinteză a măsurilor efectuate de către acesta de la data ultimului raport de activitate (29.05.2018) 
până la data prezentului raport, conform disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. 
VII. Propuneri și solicitări adresate judecătorului – sindic. Având în vedere cele precizate anterior, solicităm respectuos 
Onoratei Instanțe să dispună un nou termen de judecată pentru continuarea procedurii reorganizării judiciare în vederea 
îndeplinirii condiţiilor asumate prin planul de reorganizare. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL 
 


