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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1131 din 26.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1242/111/2014; Tribunal Bihor, Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Constantin Manoliu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu, nr. 1, judeţul Bihor; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08:30 – 11:30. 
3. Debitor: SC Luctrans SRL, CUI 14561461; Sediul social: Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. P61, ap. 6, județul 
Bihor; Număr de ordine în Registrul Comerţului J05/349/2002.  
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, sediul profesional ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 
0745.267.676. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Luctrans SRL, conform 
Sentinţei nr. 1626/F/2015 din data de 02.12.2015, pronunţată de către Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 1242/111/2014, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în 
procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Luctrans SRL. 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, conform 

art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Luctrans SRL  
Număr dosar 1242/111/2014, Tribunalul Bihor, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Judecător-sindic: Constantin Manoliu. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL. 
Debitor: SC Luctrans SRL. 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
I. Referitor la disp. art. 21 din Legea nr. 85/2006. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 9177/08.05.2018. Menţionăm că, împotriva raportului de activitate sus-menţionat nu s-au 
formulat contestaţii. 
II. Referitor la plângerea penală formulată de lichidatorul judiciar. Lichidatorul judiciar al debitoarei SC Luctrans SRL 
a formulat plângere penală împotriva numitului Bonaciu L. G., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 241 – 
Bancrută frauduloasă, art. 228 – Furt și art. 244 – Înșelăciune din Noul Cod Penal. În urma repetatelor solicitări ale 
subscrisei de a primi numărul dosarului penal format în urma plângerii penală formulată, subscrisa a primit adresă din 
partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, prin intermediul căreia a transmis faptul că plângerea formulată de 
lichidatorul judiciar a fost înregistrată sub nr. penal 687/P/2016, iar dosarul de află în curs de cercetări la IPJ Bihor – 
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Prin intermediul Ordonanței de clasare din data de 07.12.2017, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea a dispus: 
- clasarea cauzei penale față de suspectul Bonaciu L. G., pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă, faptă 
prev. și pedepsită de art. 241 alin. 1 lit. a teza II și lit. c din Codul penal, - clasarea cauzei penale privind săvârșirea 
infracțiunii de furt – fată prev. și pedepsită de art. 228 Cod penal  
- clasarea cauzei penale privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și pedepsită de art. 244 alin. 1 Cod 
penal. 
Împotriva acestei ordonanțe, subscrisa a formulat plângere, prin intermediul căreia a solicitat infirmarea ordonanţei în 
discuţie şi redeschiderea urmăririi penale, dat fiind faptul că nu s-a efectuat  o cercetare completă, nu s-au respectat 
norme de procedură imperative, respectiv motivarea este contradictorie. Astfel, s-a constituit dosarul penal nr. 
2440/271/2018 având ca obiect plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată (art. 340 NCPP), stabilindu-se 
termen în 30.03.2018. La termenul din 30.03.2018, se amână cauza până la 06.04.2018 la cererea apărătorului 
intimatului Bonaciu L. G., în vederea pregătirii apărării. La termenul din 06.04.2018 este preschimbat termenul pentru 
13.04.2018, dată la care se dispune amânarea cauzei față de solicitarea petentului Consultant Insolvență SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar al Luctrans SRL, în vederea ajungerii la o posibilă înțelegere cu intimatul Bonaciu L. G.. 
Este fixat termen de judecată în acest sens la data de 18.05.2018. La termenul de judecată din data de 18.05.2018, 
părțile prezente au pus concluzii în fond, respectiv a fos stabilit termen de pronunțare la data de 25.05.2018. La data de 
25.05.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 19.06.2018. La termenul din data de 
19.06.2018, prin Încheierea penală nr. 1416/2018 pronunțată de Judecătoria Oradea, în temeiul art. 341 alin. (6) lit. b) 
din Codul de procedură penală, este admisă plângerea formulată de către petenta Consultant Insolvență SPRL împotriva 
ordonanței din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea 
menținută prin ordonanța prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 260/II.2/2017. Este dispusă 
desființarea în parte a soluției de clasare dispuse prin ordonanța din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr. 687/P/2016 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menținută prin ordonanța prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în 
dosarul nr. 260/II.2/2017 cu privire la acuzația de bancrută frauduloasă prevăzută de art. 241 din Codul penal și 
trimiterea cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale și a punerii în mișcare a acțiunii penale penru 
acuzația de bancrută frauduloasă. Sunt menținute celelalte dispoziiții ale ordonanței din data de 07.12.2017 emisă în 
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dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menținută prin ordonanța prim-procurorului din data 
de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 20/II.2/2017. 
III. Referitor la recuperarea bunurilor aflate în averea SC Luctrans SRL. În data de 05.04.2018, prin notificarea N44 a 
Birou Executor Judecătoresc Gavruță D., Bonaciu L. G. a solicitat prezentarea reprezentantului lichidatorului judiciar 
pe strada Piersicilor nr. 26 din municipiul Oradea, în vederea ridicării următoarelor bunuri mobile aparținând debitoarei 
SC Luctrans SRL: Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 08 HBF, Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 07 FTJ, Dacia 
Logan nr. de înmatriculare BH 07 XJY, Remorcă transport auto, nr. de înmatriculare B46ESJ, Dacia Logan nr. de 
înmatriculare BH 07 BHH, Autovehicul marca Iveco nr. de înmatriculare BH 10 LTS, Dacia Logan nr. de înmatriculare 
BH 07 BHI. În urma notificării, lichidatorul judiciar s-a prezentat la adresa indicată de administratorul special Bonaciu 
Lucian și a identificat următoarele bunuri mobile: Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 08 HBF, Dacia Logan nr. de 
înmatriculare BH 07 FTJ, Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 07 XJY, Remorcă transport auto, nr. de înmatriculare 
B46ESJ, Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 07 BHH, Autovehicul marca IVECO nr. de înmatriculare BH 10 LTS, 
Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 07 BHI și Smart TV. În acest sens s-a întocmit Procesul-verbal de inventariere Nr. 
431/13.04.2018. Smart Tv-ul se află la sediul lichidatorului judicar din Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4 ap.14. Din 
cauza stării de degradare avansată în care se află, restul bunurilor sunt în  municipiul Oradea, pe strada Piersicilor nr.26. 
În vederea valorificării bunurilor din averea societății Luctrans SRL, s-a solicitat evaluarea acestora de către evaluatorul 
propriu al lichidatorului judiciar, ec. Tărăsescu P. O., membru titular ANEVAR – EPI, EBM. În data de 25.04.2018, 
evaluatorul a transmis Nota de opinie asupra valorii Nr. 104, prin care a estimat un preț de vânzare ca deseu de fier, a 
bunurilor mobile inventariate de 937 Euro, respectiv 4.355 Lei. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor societății Luctrans SRL pentru data de 04.05.2018, ora 14:00, convocator publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență Nr. 8776 din 02.05.2018, având următoarea ordine de zi:  
(1) Prezentarea măsurilor privind inventarierea bunurilor mobile din averea debitorului SC Luctrans SRL, recuperate de 
lichidatorul judiciar. 
(2) Aprobarea operațiunii de casare și valorificare pe piața materialelor recuperabile a bunurilor conform notei de opinie 
a expertului evaluator. 
(3) Aprobarea ofertei de cumpărare formulată de către Buda-Dindelegan V. privind achiziționarea autoutilitarei marca 
Iveco cu număr de înmatriculare BH 10 LTS și a remorcii cu nr. de înmatriculare B10ESJ. 
Conform Procesului verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 504 din data de 04.05.2018, transmis la dosarul 
cauzei, Adunarea Generală a Creditorilor a hotărât: 
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor a luat la cunoștință despre despre măsurile privind 
inventarierea bunurilor mobile din averea debitorului SC Luctrans SRL, recuperate de lichidatorul judiciar. 
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor aprobă operaţiunea de casare şi valorificare pe piaţa 
materialelor recuperabile a bunurilor conform notei de opinie a expertului evaluator. Cu o majoritate de 88,82% din 
totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris) 
Adunarea Creditorilor aprobă oferta de cumpărare formulată de către dl. Buda-Dindelegan V. privind achiziţionarea 
autoutilitarei marca Iveco cu număr de înmatriculare BH 10 LTS şi a remorcii cu nr. de înmatriculare B 46 ESJ.   
Astfel, conform Actului de adjudecare nr. 589 din data de 17.05.2018, persoana fizică Buda-Dindelegan V., a adjudecat 
următoarele bunuri mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Luctrans SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
după cum urmează: Autoutilitară marca Iveco având nr. de înmatriculare BH 10 LTS şi Remorcă având nr. de 
înmatriculare B 46 ESJ la valoarea de 2.000,00 lei. Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al 
debitorului SC Luctrans SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, nr. RO60BTRLRONCRT0371449601 deschis la 
Banca Transilvania, în sumă totală de 2.000,00 lei prin chitanţă de depunere numerar emisă de Banca Transilvania în 
data de 07.05.2018. De asemenea, conform Actului de adjudecare nr. 590 din data de 18.05.2018 persoana fizică Buzas 
Z. C., a adjudecat următoarele bunuri mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Luctrans SRL – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, după cum urmează:  
1. Autoturism marca Dacia Logan, seria motorului UB74727, nr. de identificare UU1LSDAEH35311572, capacitate 
cilindrică 1390, dobândit în anul 2007, nr. de înmatriculare BH 08 HBF; 
2. Autoturism marca Dacia LSDA, seria motorului UA93098, nr. de identificare UU1LSDAAH34000962, capacitate cilindrică 1390, 
dobândit în anul 2010, nr. de înmatriculare BH 07 FTJ; 
3. Autoturism marca Dacia Logan, seria motorului UB60912, nr. de identificare UU1LSDAEH35062366, capacitate cilindrică 1390, 
dobândit în anul 2005, nr. de înmatriculare BH 07 XJY; 
4. Autoturism marca Dacia Logan, seria motorului UB61579, nr. de identificare UU1LSDAFH36231296, capacitate cilindrică 1598, 
dobândit în anul 2008, nr. de înmatriculare BH 07 BHH; 
5. Autoturism marca Dacia LSDA,  seria motorului UA09446, nr. de identificare UU1LSDAAH32542957, capacitate 
cilindrică 1390, dobândit în anul 2010, nr. de înmatriculare BH 07 BHI. 
Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al debitorului SC Luctrans SRL – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, nr. RO60BTRLRONCRT0371449601 deschis la Banca Transilvania, în sumă totală de 2.500,00 
lei prin chitanţă de depunere numerar emisă de Banca Transilvania în data de 18.05.2018.  
IV. Referitor la disp. art. 122, art.13 și următoarele din Legea nr. 85/2006. În temeiul art. 122 alin. (1^1) din Legea nr. 
85/2006, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 
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850/04.07.2018, acesta fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13444/04.07.2018 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/Raport-privind-fondurile-
din-lichidare-SC-Luctrans-SRL-III.pdf. În temeiul art. 122 alin. (1^2) din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a 
întocmit respectiv Planul de distribuire între creditori nr. 852/04.07.2018 privind debitorul SC Luctrans SRL, acesta 
fiind publicat în BPI nr. 13435/04.07.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/Plan-de-distribuire-intre-creditori-SC-Luctrans-SRL-III.pdf. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.07.2018, la ora 
14:00, la sediul acestuia din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14 jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 850/04.07.2018 și a 
Planului de distribuire între creditori nr. 852/04.07.2018 privind debitorul SC Luctrans SRL, întocmite cf. disp. art. 122 
alin. (1) din Legea 85/2006.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 13419/04.07.2018 și a afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/convocare-SC-Luctrans-
SRL1.pdf.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor s-au prezentat sau au transmis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. SC Vitas Instituţie Financiară Nebancară SA – punct de vedere scris transmis prin poșta electronică la data de 
16.07.2018, nr. V4511/16.07.2018. 
Conform Procesului-verbal nr. 913/16.07.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Luctrans SRL din data 
de 16.07.2018 a hotărât următoarele: 
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor a luat la cunoștință despre Raportul privind fondurile obținute 
din lichidare și din încasare de creanțe nr. 850/04.07.2018 și Planul de distribuire între creditori nr. 852/04.07.2018 
privind debitorul SC Luctrans SRL, întocmite cf. disp. art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006. 
Procesul-verbal nr. 913/16.07.2018 a fost publicat în BPI nr. 14146/17.07.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/Proces-verbal-al-AGC-16.07.2018-SC-Luctrans-
SRL.pdf.  
Conform Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 850/04.07.2018, au fost 
achitate următoarele cheltuieli restante în conformitate cu disp. art. 123 pct. (1) din Legea nr. 85/2006: 
− onorariul lichidatorului judiciar în sumă de 1.700 lei; 
− 2% din sumele recuperate în timpul procedurii virate către fondul de lichidare – 90,00 lei; 
− Cheltuieli de procedură avansate de lichidatorul judiciar – 1.457,04 lei; 
− Cheltuieli servicii de contabilitate – 1.000,00 lei; 
− Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 135,00 lei. 
Reprezentantul lichidatorului judiciar a avansat următoarele sume, neachitate, în cadrul procedurii de faliment: 

Nr. 
crt.  Furnizor 

Număr şi data factură/ 
bon fiscal 

Suma 
(lei) Descriere  

1 C.N. Poşta Română SA DIV00035499/16.07.2018 7,80 transmitere documente 

2 C.N. Poşta Română SA DIV00033706/05.07.2018 7,80 transmitere documente 

Total 15,60  

V. Propuneri şi solicitări adresate judecătorului-sindic. Având în vedere cele prezentate anterior, solicităm, în mod 
respectuos, Onoratului Tribunal să dispună un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii de faliment a 
societăţii debitoare și soluționarea dosarului penal nr. 2440/271/2018. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL 


