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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 800 Din data de 31.07.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3507/108/2016; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Carmen 

Stancu. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea nr. 2, jud. Arad; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 – 

12:30. 

3. Debitor: SC Pro Food Logistic SRL, cod de identificare fiscală: 34053298; Sediul social: Arad, str. Macedoniei, nr. 

57, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J2/126/2015. 

4. Creditor: conform tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului. 

5. 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; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 

0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 

6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Pro Food Logistic SRL, 

conform Sentinței civile nr. 420 din data de 13.06.2017 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 

nr. 3507/108/2016, în temeiul art. 160 alin. (1) din Legea 84/2014, comunică: Raport asupra fondurilor obţinute din 

lichidare şi din încasarea de creanţe privind debitorul SC Pro Food Logistic SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 

2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, privind debitorul  

SC Pro Food Logistic SRL nr. 800/31.07.2019 

1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 

Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare bunuri mobile: 
Nr. 

crt. 
Descriere bun mobil lei 

1   0.00 lei  

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 0.00 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe: 
Nr. 

crt. 
Descriere creanţe lei 

1 Restituire parțială contravaloare tichete de masă de către Dehelean D. I. 7,000.00 lei 

2 
Restituire parțială disponibilități bănești din casieria debitoarei de către 

Dehelean D. I. 
1,200.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 8,200.00 lei 

Venituri totale din valorificarea bunurilor şi încasare creanţe: 

  lei 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de creanţe 8,200.00 lei 

3. Menţiuni privind plata retribuţiei administratorului/lichidatorului judiciar: 
Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie lei 
onorariu - 
lei/lună 

perioada - luni 
calendaristice 

1 
Retribuţie componentă fixă administrator judiciar (perioada de observație 

05.07.2016 - 17.01.2017) 
3,570.00 lei 

               

500.00 lei  
6 

2 
Retribuţie componentă fixă administrator judiciar (procedura de 
reorganizare judiciară 17.01.2017 - 13.06.2017) 

7,140.00 lei 
            

1,000.00 lei  
6 

3 
Retribuţie componentă fixă lichidator judiciar (perioada 13.06.2017 - 

31.07.2019) 
14,875.00 lei 

               

500.00 lei  
25 

  Total retribuţie administrator/lichidator judiciar 25,585.00 lei     

4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 

crt. 
Descriere cheltuieli lei 

Obligaţii 

achitate 

Creditare societate 

(sume avansate de 

administrator/lichidator 
judiciar) 

Obligaţii de 

plată restante 

1 Comisioane bancare 60.00 lei 60.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

2 
Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din 

Legea nr. 85/2014  
164.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 164.00 lei 

3 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

573.82 lei 381.39 lei 192.43 lei 0.00 lei 

4 

Cheltuieli furnizare informații ONRC - sume 

avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 

8.00 lei 0.00 lei 8.00 lei 0.00 lei 

5 

Cheltuieli de deplasare - alimentare conbustibil - 

sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 

551.62 lei 0.00 lei 551.62 lei 0.00 lei 

6 
Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate 
de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. 

Popescu G. 

76.99 lei 0.00 lei 76.99 lei 0.00 lei 



2 

7 

Cheltuieli xerox documente - sume avansate de 

lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu G. 

21.44 lei 0.00 lei 21.44 lei 0.00 lei 

8 

Avansare sume necesare deschidere cont unic de 

insolveță - sume avansate de lichidatorul judiciar 
prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

40.00 lei 0.00 lei 40.00 lei 0.00 lei 

  
Total cheltuieli prevăzute la art.161 pct. 1 din Legea 

nr. 85/2014 
1,495.87 lei 441.39 lei 890.48 lei 164.00 lei 

 din care sume avansate de lichidator judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. 

890.48 lei    

5. Alte menţiuni:  

a) Menţiuni cu privire la sumele de distribuit: 

Sold inițial cont de lichidare (la data de 03.12.2018) 0.00 lei 

Sold final cont de lichidare (la data de 30.06.2019) 8,140.00 lei 

Total venituri  
8,200.00 lei 

(din recuperare creanţe) 

Total cheltuieli 27,080.87 lei 

(retribuţie administrator/lichidator judiciar + cheltuieli cf. art.161 pct. 1 

din Legea nr. 85/2014) 
  

Total cheltuieli de plată  26,639.48 lei 

(retribuţie administrator/lichidator judiciar neachitată + cheltuieli cf. 

art.161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 neachitate) 
  

Sume de distribuit 0.00 lei 

(Venituri totale din încasare creanţe - total cheltuieli de plată)   

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.. 


