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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1112 Din data de 21.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4336/108/2014; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Liliana 
Șodincă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 
– 12:30. 
3. Debitor: SC Horana Group ConstructionsSRL, cod de identificare fiscală: 28731906; Sediul social: Arad, str. Liviu 
Rebreanu, bl. 27, sc. B, et. 3, ap. 7, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/788/2011. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 
0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Horana Group 
ConstructionsSRL, conform Sentinței civile nr. 882 din data de 24.09.2015 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - 
a Civilă, în dosarul nr. 4336/108/2014, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raport de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, privind debitorul SC Horana Group ConstructionsSRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  

în procedura de faliment a debitorului SC Horana Group ConstructionsSRL 

Număr dosar 4336/108/2014, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Liliana Șodincă.  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Horana Group Constructions SRL. 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014. Raportul lunar privind 
descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 59 alin. (1) din 
Legea 85/2014, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 7258/10.04.2018. 
Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate.  
II. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar a formulat și a depus la dosarul cauzei 
cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului social Nițulescu M. al debitorului Horana Group 
Constructions SRL, în temeiul disp. art. 169 alin. 1 lit. a) și d) din Legea 85/2014, formându-se dosarul derivat cu nr. 
4336/108/2014/a2. Litigiul a fost suspendat în baza disp. art. 413 alin. 1 pct. 2 cod procedură civilă, conform încheierii 
din data de 12.01.2017, pronunțată de judecătorul-sindic. La termenul de judecată din data de 12.01.2017, litigiul s-a 
suspendat în baza art. 413 alin. 1 pct. 2 cod procedură civilă. La termenul de judecată din data de 15.06.2017, litigiul s-a 
suspendat în baza art. 413 alin.1 cod procedură civilă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 5950/108/2016. 
Conform Minutei sentinței penale nr. 215 pronunțată în dosarul nr. 5950/108/2016, în baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 
nr. 241/20058 cu aplicarea art. 396 alin. 10, raportat la art. 375 CPP, inculpata Nițulescu M. a fost condamnată. În baza 
art. 397 alin. 2 raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, s-a admis în parte acţiunea civilă exercitată de partea 
civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de DGRFP Timişoara – AJFP Arad 
şi a obligat inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Horana Group Construction S.R.L prin 
administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  să plătească părţii civile sumele de 68.000 lei (40.800 lei TVA şi 
27.200 lei impozit pe profit), actualizată cu majorările, dobânzile şi penalităţile legale aferente, până la plata efectivă a 
prejudiciului, conform. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, 
raportat la art. 249 Cod procedură penală, s-a respins cererea formulată de partea civilă, de instituire a sechestrului 
asigurător şi a popririi asigurătorii asupra tuturor bunurilor şi conturilor inculpatei şi ale părţii responsabile civilmente. 
Împotriva sentinței penale nr. 215 din 11.05.2017 pronunțată în dosarul nr. 5950/108/2016, s-a formulat apel de către 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara– 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad. Prin intermediul Hotărârii nr.  826/28.06.2017, Curtea de Apel 
Timișoara,  în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, a admis apelurile declarate, a desfiinţat parţial sentinţa 
atacată numai sub aspectul măsurilor asigurătorii şi rejudecând: în baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 249 
alin. 5 C.pr.pen., a instituit sechestru asigurător şi poprirea asiguratorie asupra bunurilor şi conturilor inculpatei 
Nițulescu M. şi părţii responsabile civilmente SC Horana Group Constructions SRL, până la concurenţa sumei de 
68.000 lei. Având în vedere faptul că dosarul nr. 5950/108/2016 a fost soluționat definitiv, subscrisa a depus cerere de 
repunere pe rol a cauzei ce face obiectul dosarului nr.  4336/108/2014/a2. Cauza a avut termen de judecată stabilit 
pentru data de 07.12.2017. La termenul de judecată din data de 07.12.2017, se amână cauza pentru următorul termen de 
judecată din data de 25.01.2018, în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu pârâta Nițulescu M..  
La termenul de judecată din data de 25.01.2018, s-a admis acţiunea exercitată de reclamanta Consultant Insolvenţă 
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Horana Group Constructions SRL, împotriva pârâtei Niţulescu 
M. şi în consecinţă, a obligat pârâta să suporte pasivul societăţii debitoare SC Horana Group Constructions SRL, în 
cuantum total de 3.907.046,98 lei, sumă care va intra în averea debitoarei, conform Sentinței civile nr. 33/22.01.2018 
pronunțată de judecătorul – sindic. Lichidatorul judiciar a început demersurile pentru a pune în executare această 
sentință prin solicitarea către Tribunalul Arad de a se aplica mențiunea definitivă pe Sentința civilă nr. 33 din 22 
Ianuarie 2018.        
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III. Referitor la situația cheltuielilor avansate de Consultant Insolvență SPRL în cadrul procedurii de insolvență. 
Cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de insolvență a debitorului SC Horana Group 
Constructions SRL, sunt în cuantum de 1.994,86 lei. 
IV. Referitor la disp. art. 117 și art. 118 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar a formulat acţiune în anularea actelor 
frauduloase efectuate de către debitoarea SC Horana Group Constructions SRL în frauda drepturilor creditorilor, în 
contradictoriu cu: SC Horana Group Constructions SRL în calitate de debitoare – pârâtă, SC Labrador SRL, cu sediul în 
loc. Livada, nr. 378, jud. Arad, CUI  7777390, atribut fiscal RO, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 
J02/541/1995, în calitate de pârâtă, și Ardelean O. S., în calitate de pârât. Acest litigiu face obiectul dosarului nr. 
4336/108/2014/a3. La termenul de judecată din data de 20.04.2017 cauza s-a amânat pentru data de 22.06.2017, pentru 
ca reclamanta să depună înscris privitor la solicitarea privind desemnarea în cauză a unui curator special. Cauza s-a 
amânat pentru termenul de judecată din data de 05.10.2017, pentru îndeplinirea procedurii de citare cu persoana 
desemnată în calitate de curator al debitoarei. Ulterior, cauza s-a amânat pentru termenul din data de 02.11.2017, în 
vederea  introducerii în cauză a curatorului special al debitoarei desemnat prin încheierea din data de 03.10.2017 în 
dosarul nr. 4336/108/2014 şi pentru citarea acestuia. La termenul de judecată din data de 02.11.2017, cauza s-a amânat 
pentru următorul termen stabilit la 07.12.2017, dată la care curatorul special să îşi exprime poziţia faţă de acţiunea 
formulată de subscrisa. La termenul de judecată din data de 07.12.2017, cauza s-a amânat pentru următorul termen 
stabilit în data de 15.02.2018, în vederea introducerii în cauză a experţilor, citarea pârâtului cu mențiune la interogatoriu 
şi efectuarea rapoartelor de expertiză dispuse în cauză. 
Expertul tehnic judiciar Grăpan R. O. a convocat lichidatorul judiciar și pârâții, la data de 19.01.2018, pentru a participa 
la identificarea bunului imobil și efectuarea inspecției în vederea întocmirii raportului de expertiză dispus în dosarul nr. 
4336/108/2014/a3. La convocare s-a prezentat reprezentantul legal al subscrisei, dl. avocat Duțulescu L.. 
La termenul de judecată din 15.02.2018 se prezintă  la apelul nominal reprezentantul reclamantei Consultant Insolvență 
SPRL – practician în insolvență Popescu G. și curatorul special al debitoarei SC Horana Group Constructions SRL – 
avocat Huzur M., lipsă fiind pârâtul Ardelean O. S.. S-a constat că lichidatorul judiciar a achitat avansul în sumă de 
800,00 lei, reprezentând onorariul expertului desemnat în cadrul dosarului nr. 4336/108/2014/a3, conform ordin de 
plată nr. 86/22.12.2017. De asemenea, se constată că expertul Dan E. L. şi Grapan R. O. au depus prin serviciul 
registratură al instanţei un înscris prin care au arătat că au studiat dosarul şi au luat act de obiectivele expertizei, 
solicitând acordarea unui termen de judecată pentru a întocmi şi depune la dosar raportul de expertiză. Având în vedere 
că persoanele prezente nu s-au opus, judecătorul sindic amână cauza la data de 29.03.2018 pentru când reclamanta, 
pârâta SC Labrador SRL şi curatorul special al debitoarei SC Horana Group Constructions SRL - Huzur M., au termen 
în cunoştinţă prin reprezentanţi, urmând ca reclamanta să formuleze în scris interogatoriu în condiţiile art. 352 Cod 
procedură civilă. Se citează expertul Dan E. L. şi Grapan R. O., cu menţiunea de a depune la dosar raportul de 
expertiză. Se citează pârâtul Ardelean O. S., cu menţiunea ,,la interogatoriu ”. La data de 26.03.2018 se depune la 
dosarul cauzei Raportul de expertiză contabilă judiciară realizat de expertul contabil ec. Dan E. L., iar în 27.03.2018 se 
depun precizări de către Grapan R. O., prin care aceasta solicită termen în vederea întocmirii și depunerii raportului de 
expertiză încuviințat.  
La termenul din data de 29.03.2018, judecătorul sindic amână cauza până la data de 17.05.2018, pentru studierea  
raportului de expertiză întocmit de expertul contabil Dan E. L., pentru formularea eventualelor obiecțiuni față de acesta 
precum și pentru depunerea raportului de expertiză întocmit de expert imobiliar Grapan R..  
La termenul de judecată din data de 17.05.2018, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
21.06.2018, pentru studierea  raportului de expertiză și formularea de eventuale obiecțiuni. 
Lichidatorul judiciar a formulat cerere de amânare prin intermediul căreia a solicitat amânarea prezentei cauze și 
implicit fixarea unui nou termen de judecată pentru a dispune convocarea Adunării Generale a Creditorilor SC Horana 
Group Constructions pentru a avansa sume în vederea achitării onorariului expertului judiciar desemnat în cauză, 
raportat la faptul că în averea debitoarei nu există disponibilități bănești, toate cheltuielile de procedură fiin avansate de 
lichidatorul judiciar. De asemenea, prin cererea de amânare, lichidatorul judiciar a solicitat reducerea onorariului 
expertului judiciar desemnat în cauză la 500 lei. La termenul de judecată din data de 21.06.2018, se amână cauza pentru 
următorul termen de judecată din data de 27.09.2018, pentru a se pune în discuţie cererea privind reducerea onorariului 
expertului judiciar şi pentru repartizarea ciclică a cauzei conform Hotărârii colegiului de conducere al Tribunalului 
Arad nr. 7 din data de 22.05.2018 ca urmare a încetării activităţii prin pensionare a doamnei judecător Şodincă L.. 
V. Referitor la recuperarea creanțelor. Lichidatorul judiciar a solicitat societăților Tirrena Scavi Condotte Cossi Gie, 
GRP Infrastructură SRL și JV FCC Construccion SA – Astaldi S.P.A. să comunice soldul din contabilitate privind 
debitoare, având în vedere facturile emise de SC Horana Group Constructions SRL. Adresele au fost comunicate prin 
fax și prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39898612164, respectiv AR39898612184. 
Societatea Tirrena Scavi Condotte Cossi Gie a comunicat faptul că a reținut de la plata facturilor emise de către Horana 
Group Constructions SRL în temeiul Contractului de subantrepriză nr. 300/LD/2012, suma de 16.653,84 lei, 
reprezentând garanție de bună execuție, având ca termen de garanție fixat la 4 ani, calculați de la data de 23.12.2013. 
Însă la data de 14.05.2014, anterior împlinirii termenului de 4 ani, prin intermediul Sentinței civilă nr. 2314/2014 
pronunțată de Judecătoria Arad în dosarul nr. 2258/55/2014 a fost admisă în parte cererea de validare a popririi 
formulată de BEJ Bociort C. pentru creditoarea Luscan Com SRL. Prin această sentință, societatea Tirrena Scavi 
Condotte Cossi Gie a fost obligată la plata sumei de 16.653,84 lei către Luscan Com SRL.   
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VI. Propuneri şi solicitări pentru perioada următoare, adresate judecătorului – sindic. Având în vedere cele precizate 
anterior, solicităm respectuos Onoratei Instanțe să dispună un nou termen de judecată în vederea soluționării acțiunii în 
anularea actelor frauduloase întocmite de debitoare ce face obiectul dosarului nr. 4336/108/2014/a3 și continuarea 
procedurii de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


