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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura de reorganizare 

Nr. 1016/24.08.2018 

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 Mihai Claudiu. 

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, Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: 

Popescu George. 

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 administratorului judiciar al debitorului 

SC Han Dezna SRL "în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement" 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, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George 

Raportul administratorului judiciar al debitorului SC Han Dezna SRL  

"în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement" 

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 

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. 

1. Confirmarea planului de reorganizare privind debitoarea SC Han Dezna SRL 

Prin Sentința Civila nr. 935/13.10.2015,  pronunțată în dosarul nr.  1151/108/2014 judecătorul sindic a confirmat planul 

de reorganizare propus de către debitorul SC Han Dezna SRL cu sediul în Sat Dezna, F.N., judeţul Arad, CUI 10727147, 

prin administrator special Șarlea Mihai C. și a dispus ca debitorul SC Han Dezna SRL să își conducă activitatea sub 

supravegherea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în conformitate cu planul confirmat. 

2. Situația financiară a averii debitorului 

Debitorul a transmis administratorului judiciar balanțele sintetice aferente lunilor aprilie 2018, mai 2018, iunie 2018, 

Registre de casă din perioada 01.04.2018-30.04.2018 și 01.06.2018-30.06.2018. 

Situația financiară a debitorului în perioada 01.04.2018-31.06.2018, se prezintă astfel: 

Denumire indicatori Sold la data de 

30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 

Capital și rezerve/sold final 1.700,00 1.700,00 1.700,00 

Rezultatul reportat/sold final 532.777,11 

pierdere 

532.777,11 

pierdere 

532.777,11 

pierdere 

Rezultatul exercițiului financiar/sold final 457,14 

profit 

457,14 

profit 

1.457,14 

profit 

Rezultatul exerciţiului financiar/lunar 0,00 0,00 1.000,00 

profit 

Imobilizări corporale/sold final 324.733,97 324.733,97 324.733,97 

Amortizări privind imobilizările/sold final 105.679,82 105.679,82 105.679,82 

Furnizori și conturi asimilate/sold final 87.849,35 87.849,35 87.828,42 

Furnizori și conturi asimilate/rulaje 10,46 

 (rulaj debitor) 

0,00 

 (rulaj creditor) 

0,00 

(rulaj debitor) 

0,00 

(rulaj creditor) 

20,93 

 (rulaj debitor) 

0,00 

 (rulaj creditor) 

Clienți și conturi asimilate/sold final 7.365,78 7.365,78 7.365,78 

Clienți și conturi asimilate/rulaje 0,00 

(rulaj debitor) 

0,00 

(rulaj creditor) 

0,00 

(rulaj debitor) 

0,00 

(rulaj creditor) 

0,00 

(rulaj debitor) 

0,00 

(rulaj creditor) 

Personal și conturi asimilate/sold final 48.731,36 48.731,36 48.731,36 

http://www.consultant-insolventa.ro/
mailto:office@consultant-insolventa.ro


2 

 

Asigurări sociale, protecția socială și conturi 

asimilate/sold final 

87.853,04 87.853,04 87.853,04 

Bugetul statului, fonduri speciale și conturi 

asimilate/sold final 

82.748,11 82.748,11 82.748,11 

Sume datorate asociaţilor/sold final 303.450,00 303.450,00 303.450,00 

Datorii – creditori diverşi/sold final 185.515,99 185.515,99 185.515,99 

Cheltuieli înregistrate în avans/sold final 58.981,04 58.981,04 58.981,04 

Conturi la bănci/sold final 3.419,78 3.419,78 3.419,78 

Conturi la bănci/rulaje 0,00 0,00 0,00 

Casa/sold final 2.586,07 2.586,07 3.665,14 

Casa/rulaje 10.000,00 

(rulaj debitor) 

9.001,46 

(rulaj creditor) 

0,00 

(rulaj debitor) 

0,00 

(rulaj creditor) 

1000,00 

(rulaj debitor) 

20,93 

(rulaj creditor) 

Total Conturi de cheltuieli 0,00 0,00 0,00 

Total Conturi de venituri 0,00 0,00 1000,00 

 

− În luna aprilie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii în valoare de -530.619,97 lei, constituite din 

următoarele componente: 

• capital subscris vărsat în valoare de 1.700,00 lei; 

• rezultatul reportat sub formă de pierdere în cuantum de 532.777,11 lei; 

• profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 457,14 lei (în luna aprilie 2018). 

Conform balanţei sintetice aferente lunii aprilie 2018, debitoarea deţine următoarele imobilizări: 

• imobilizări corporale în valoare totală de 324.733,97 lei, din care: terenuri – 37.627,79 lei; construcţii - 

274.858,60 lei (amortizare cumulată de 93.432,24 lei); echipamente tehnologice – 7.399,16 lei (amortizate 

complet); mobilier, aparatură birotică şi alte echipamente de protecţie – 4.848,42 lei (amortizate complet); 

La data de 30.04.2018, debitoarea nu deţine stocuri de materii, mărfuri şi ambalaje. 

La sfârşitul lunii aprilie 2018, debitoarea înregistrează datorii comerciale restante în valoare totală de 87.849,35 lei (în 

cursul lunii fiind înregistrată și achitată o datorie la furnizori în cuantum de 10,46 lei) şi avansuri primite de la furnizori 

în cuantum de 12.682,90 lei.  

La data de 30.04.2018, debitoarea înregistrează creanţe în valoare totală de 7.365,78 lei (în cursul lunii aprilie 2018 

debitoarea nu înregistrează şi nu încasează creanţe comerciale). Debitoarea înregistrează salarii datorate în valoare totală 

de 48.731,36 lei (contribuţii la asigurările şi protecţia socială datorate în sumă totală de 87.853,04 lei – în cursul lunii 

aprilie 2018 debitoarea efectuează plata contribuţiilor datorate în sumă de 8.946,00 lei).  

De asemenea, sunt înregistrate următoarele datorii restante la bugetul consolidat al statului: impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor de -55,00 lei (în luna aprilie 2018 debitoarea achită impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în 

sumă de 45,00 lei aferent trimestrului I din anul 2018); taxa pe valoare adăugată de plată – 3.351,91 lei; impozitul pe 

venituri de natura salariilor – 7.599,00 lei; alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate – 1.152,32 lei; taxe şi vărsăminte 

asimilate la fonduri speciale – 628,87 lei; alte datorii în legătură cu bugetul statului – 70.071,01 lei. Debitoarea 

înregistrează sume datorate asociatului unic – 303.450,00 lei; datorii faţă de creditori diverşi – sold final de 175.515,99 

lei (în cursul lunii debitoarea nu înregistrează datorii faţă de creditori diverşi); cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 

58.981,04 lei.  

La sfârşitul lunii aprilie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuatum de 3.419,78 lei 

şi 2.586,07 lei în casierie (în cursul lunii ianuarie 2018 debitoarea înregistrează plăţi cu numerar din casierie în sumă de 

9.001,46 lei şi încasări de numerar în sumă de 10.000,00 lei). 

− În luna mai 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii în valoare de -530.619,97 lei, constituite din următoarele 

componente: 

• capital subscris vărsat în valoare de 1.700,00 lei; 

• rezultatul reportat sub formă de pierdere în cuantum de 532.777,11 lei; 

• profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 457,14 lei (în luna mai 2018). 

Conform balanţei sintetice aferente lunii mai 2018, debitoarea deţine următoarele imobilizări: 

• imobilizări corporale în valoare totală de 324.733,97 lei, din care: terenuri – 37.627,79 lei; construcţii - 

274.858,60 lei (amortizare cumulată de 93.432,24 lei); echipamente tehnologice – 7.399,16 lei (amortizate complet); 

mobilier, aparatură birotică şi alte echipamente de protecţie – 4.848,42 lei (amortizate complet); 

La data de 31.05.2018, debitoarea nu deţine stocuri de materii, mărfuri şi ambalaje. 

La sfârşitul lunii mai 2018, debitoarea înregistrează datorii comerciale restante în valoare totală de 87.849,35 lei (în cursul 

lunii nefiind înregistrate sau achitate datorii la furnizori) şi avansuri primite de la furnizori în cuantum de 12.682,90 lei.  

La data de 31.05.2018, debitoarea înregistrează creanţe în valoare totală de 7.365,78 lei (în cursul lunii mai 2018 

debitoarea nu înregistrează şi nu încasează creanţe comerciale). Debitoarea înregistrează salarii datorate în valoare totală 

de 48.731,36 lei.  
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De asemenea, sunt înregistrate următoarele datorii restante la bugetul consolidat al statului: impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor de -55,00 lei; taxa pe valoare adăugată de plată – 3.351,91 lei; impozitul pe venituri de natura 

salariilor – 7.599,00 lei; alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate – 1.152,32 lei; taxe şi vărsăminte asimilate la fonduri 

speciale – 628,87 lei; alte datorii în legătură cu bugetul statului – 70.071,01 lei. Debitoarea înregistrează sume datorate 

asociatului unic – 303.450,00 lei; datorii faţă de creditori diverşi – sold final de 185.515,99 lei (în cursul lunii debitoarea 

nu înregistrează datorii faţă de creditori diverşi); cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 58.981,04 lei.  

La sfârşitul lunii mai 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuatum de 3.419,78 lei şi 

2.586,07 lei în casierie (în cursul lunii mai 2018 debitoarea nu încasează şi nu efectuează plăţi cu numerar din casierie). 

− În luna iunie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii în valoare de -529.619,97 lei, constituite din 

următoarele componente: 

• capital subscris vărsat în valoare de 1.700,00 lei; 

• rezultatul reportat sub formă de pierdere în cuantum de 532.777,11 lei; 

• profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 1.457,14 lei (în luna iunie 2018 debitoarea 

înregistrează profit financiar de 1.000,00 lei). 

Conform balanţei sintetice aferente lunii iunie 2018, debitoarea deţine următoarele imobilizări: 

• imobilizări corporale în valoare totală de 324.733,97 lei, din care: terenuri – 37.627,79 lei; construcţii - 

274.858,60 lei (amortizare cumulată de 93.432,24 lei); echipamente tehnologice – 7.399,16 lei (amortizate complet); 

mobilier, aparatură birotică şi alte echipamente de protecţie – 4.848,42 lei (amortizate complet); 

La data de 30.06.2018, debitoarea nu deţine stocuri de materii, mărfuri şi ambalaje. 

La sfârşitul lunii iunie 2018, debitoarea înregistrează datorii comerciale restante în valoare totală de 87.828,42 lei (în 

cursul lunii fiind înregistrată si achitată o datorie la furnizori în valoare de 20,93 lei) şi avansuri primite de la furnizori în 

cuantum de 12.682,90 lei.  

La data de 30.06.2018, debitoarea înregistrează creanţe în valoare totală de 7.365,78 lei (în cursul lunii iunie 2018 

debitoarea nu înregistrează şi nu încasează creanţe comerciale). Debitoarea înregistrează salarii datorate în valoare totală 

de 48.731,36 lei. 

De asemenea, sunt înregistrate următoarele datorii restante la bugetul consolidat al statului: impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor de -55,00 lei; taxa pe valoare adăugată de plată – 3.351,91 lei; impozitul pe venituri de natura 

salariilor – 7.599,00 lei; alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate – 1.152,32 lei; taxe şi vărsăminte asimilate la fonduri 

speciale – 628,87 lei; alte datorii în legătură cu bugetul statului – 70.071,01 lei. Debitoarea înregistrează sume datorate 

asociatului unic – 303.450,00 lei; datorii faţă de creditori diverşi – sold final de 185.515,99 lei; cheltuieli înregistrate în 

avans în sumă de 58.981,04 lei.  

La sfârşitul lunii iunie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuatum de 3.419,78 lei 

şi 3.565,14 lei în casierie (în cursul lunii iunie 2018 debitoarea înregistrează plăţi cu numerar din casierie în sumă de 

20,93 lei şi încasări de numerar în sumă de 1.000,00 lei). 

3.Situaţia plăților efectuate conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare, aferente 

perioadei 13 aprilie 2018 – 13 iulie 2018 (trimestrul al XI - lea) 

Din analiza documentelor transmise de catre debitoarea SC Han Dezna SRL administratorului judiciar, respectiv din 

balanțele sintetice aferente lunilor aprilie 2018, mai 2018, iunie 2018, Registre de casă din perioada 01.04.2018-

30.04.2018 și 01.06.2018-30.06.2018, observam faptul că aceasta 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. 

De asemenea, administratorul special menționează faptul că există negocieri avansate cu potențiali clienți în vederea 

valorificării activului și a efectuării plaților conform graficului.  

Astfel, administratorul judiciar va supune aprob Adunării creditorilor oferta directă a SC DORADI IMPEX SRL, 

reprezentată prin administrator Suciu Teodor Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant 

asociat coordonator ec. Popescu George 

 


