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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 62 din data de 23.01.2019 
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. 59 alin. (1) din Legea nr. 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, pentru 
debitorul SC Pro Food Logistic SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, pentru 

debitorul SC Pro Food Logistic SRL 

Număr dosar 3507/108/2016 Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Pro Food Logistic SRL. 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a întocmit în temeiul disp. art. 59 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014, raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de 
faliment pentru debitorul SC Pro Food Logistic SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
19828/22.10.2018. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport. 
2. Referitor la litigiile în care debitorul este parte 
1. Dosar nr. 3507/108/2016/a2, aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca obiect acţiune în anulare acte frauduloase, 
litigiu în care  debitorul și Dehelean D. I. au calitatea de pârâți. În ceea ce priveşte transferurile patrimoniale înainte de 
deschiderea procedurii, din documentele analizate, rezultă că în luna anterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă, 
debitoarea a utilizat disponibilităţile băneşti din casierie pentru restituirea creditării asociatului unic Dehelean D. I., prin 
urmare debitoarea a prejudiciat creditorii înscrişi la masa credală. Subscrisa a formulat această acțiune împotriva 
debitorului și d-lui Dehelean D. I. în calitate de administrator special, în temeiul disp. art. 117 din Legea nr. 85/2014. 
Prin intermediul acțiunii, lichidatorul judiciar a solicitat anularea actelor  frauduloase constând în recuperarea sumei de 
34.569,19 lei, reprezentând creditare societate de către Dehelean D. I., şi implicit repunerea părților în situația 
anterioară, în sensul obligării pârâtului Dehelean D. I. la restituirea tuturor sumelor de bani încasase de la debitorul SC 
Pro Food Logistic SRL şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestor sume. Având în vedere faptul că pârâtul 
Dehelean D. I. a solicitat conexarea acestui litigiu, la termenul de judecată din data de 11.07.2017, judecătorul-sindic a 
suspendat judecata în temeiul disp. art. 413 al. 1 pct. 1 CPC.  
La termenul de judecată din data de 11.12.2018, s-a amânat cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data 
de 19.02.2019 pentru comunicarea notelor scrise și pentru ca instanța să se pronunțe cu privire la renunțarea la judecată. 
2. Dosar nr. 3507/108/2016/a3, aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale a 
administratorului social Dehelean D. I. pentru intrarea în starea de insolvenţă a debitorului SC Pro Food Logistic SRL 
în temeiul disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014, litigiu în care  administratorul social al debitorului, Dehelean D. I., are 
calitatea de pârât. Prin intermediul acestei acțiuni, subscrisa a solicitat antrenarea răspunderii administratorului social, 
în temeiul disp. art. 169 alin. (1) lit. g) și e) din Legea nr. 85/2014. La termenul de judecată din data de 17.10.2017, se 
respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active, cauza fiind amânată pentru următorul termen de judecată stabilit în 
data de 30.01.2018, în vederea soluţionării excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive. Prin intermediul Hotărârii nr.  
865/2017/  05.12.2017 judecătorul – sindic a admis acţiunea civilă formulată de subscrisa împotriva pârâtului Dehelean 
D. I., a obligat pârâtul Dehelean D. I. să suporte din averea personală întregul pasiv al debitorului SC Pro Food Logistic 
SRL Arad în sumă de 498.607,10 lei. Împotriva acestei sentinței, pârâtul a formulat apel. La termenul de judecată din 
01.03.2018 s-a amânat cauza pentru termenul de 29.03.2018 pentru studiul întâmpinării depuse de către reclamantă și 
pentru înscrisurile solicitate. Prin Încheierea de ședință din data de 01.03.2018, instanța a dispus ca părțile să facă 
dovada momentului predării documentelor contabile ale debitoarei pentru perioada iunie-iulie 2016 de către pârât 
reclamantei.   
La termenul din 29.03.2018, instanța de apel a admis apelul declarat de pârâtul Dehelean D. I. împotriva sentinei civile 
nr. 865/05.12.2017, pronunată de Tribunalul Arad în dosarul nr.3507/108/2016/a3. A schimbat în parte sentinta apelată, 
în sensul că a admis în parte aciunea formulate de Consultant Insolvență SPRL Timișoara,împotriva pârâtului Dehelean 
D. I.  și l-a obligat să suporte din averea personală o parte din pasivul debitoarei SC Pro Food Logistic SRL Arad, 
respectiv suma de 34.569,19 lei. 
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În vederea punerii în executare silită a Deciziei civile nr. 211/A/29.03.2018 a Curții de Apel Timișara, pronunțată în 
dosarul nr. 3507/108/2016/a3, a fost încheiat Contractul de asistență juridică nr. 149353 din data de 23.04.2018, 
conform căruia, avocatul dl. Bulz Ovidiu va efectua redactarea și punerea în executare silită a Deciziei civile nr. 
211/A/29.03.2018 a Curții de Apel Timișoara, pronunțată în dosarul nr. 3507/108/2016/a3, precum și va asigura 
asistența și/sau reprezentarea juridică în cazul formulării de contestații la executare.  
Astfel, Biroul Executorului Judecătoresc Brad T. Gh. a solicitat încuviințarea executării silite, împotriva debitorului 
Dehelean D. I., în baza titlului executoriu constând în Sentința civilă nr. 865/05.12.2017 pronunțată de Tribunalul Arad 
în dosar nr. 3507/108/2016/a3 în șnur cu Decizia civilă nr. 211/29.03.2018 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în 
dosarul nr. 3507/108/2016/a3. 
Prin Încheierea nr. 3751 din data de 21.05.2018 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția civilă, în dosarul nr. 
6961/55/2014, este admisă cererea formulată de BEJ Brad T. Gheorghe, respectiv se încuviințează executarea silită prin 
toate formele de executare admise de lege, în dosarul executional nr. 49/2018 al B.E.J. Brad T. Gh., la cererea 
creditoarei SC Pro Food Logistic SRL, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, pentru recuperarea sumei 
de 34.569,19 lei reprezentând creanță, precum și toate taxele, onorariul executorului judecătoresc, a cheltuielilor de 
executare silită și a cheltuielilor de judecată, a penalităților de întârziere și a tuturor celorlalte cheltuieli ocazionate de 
executarea silită.  
Conform Încheierii nr. 57669, dosar nr. 57669/29.05.2018, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, 
a fost notată în cartea funciară 326379 UAT Arad având proprietari: Dehelean D.I., Dehelean M. D. în cota de 1/1 de 
sub B.1, urmărirea imobilului formulate de creditoarea SC Pro Food Logistic SRL prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, din dosar execuționale nr. 49/ex/2018 al Biroului Executorului Judecătoresc BEJ Brad T. Gh., dosar 
instanță nr. 6961/55/2018, pentru recuperarea creanței în cuantum total de 42.880,71 lei, reprezentând creanță și 
cheltuieli, onoariu de executare silită pentru care se face urmărirea, în baza art. 822 CPC.  
Prin cererea de reexaminare nr. 6698/21.05.2018 depusă de Dehelean D. I., a fost solicitată reexaminarea încheierii nr. 
57669/29.05.2018 și radierea notării privind somarea invocând faptul că datoria aparține petentului Dehelan Dorel-Ioan, 
iar imobilul este proprietatea părinților săi, acesta având doar domuniciul la acea adresă, problema datorându-se 
coincidenței de nume. Prin Încheierea de respingere de reexaminare nr. 66948 din data de 21.06.2018, este respinsă 
cererea de reexaminare a Încheierii nr. 57669/30.05.2018, înaintată de Dehelean D. I., cu menținerea soluției inițiale 
asupra A.1, A1.1 sub C3 din cartea funciară nr. 326379 UAT Arad.  
Creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad a comunicat lichidatorului judiciar adresa nr. 3507/ad/24.10.2018 
prin care a solitat încetarea oricărei forme de executare a Deciziei civile nr. 211 din 29.03.2018 pronunțată de Curtea de 
Apel Timișoara în dosarul nr. 3507/108/2016/a3.  
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de în data de 10.12.2018, 
la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu 
următoarea ordine de zi: 
„(1). Exprimarea unei opinii cu privire la încetarea procedurii de executare silită în baza Codului de procedură civilă a 
titlului Decizia civilă nr. 211 din 29.03.2018, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul 3507/108/2016/a3, 
urmare admiterii definitive a acțiunii de atragere a răspunderii organelor de conducere ale SC Pro Food Logistic SRL, și 
continuarea urmăririi de către D.G.R.F.P.-A.J.F.P. Arad în considerarea prevederilor art. 220 alin. 10 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 22546/26.11.2018. Conform Procesului-verbal 
al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pro Food Logistic SRL nr. 1665/10.12.2018, având în vedere faptul 
că nu s-a prezentat niciun creditor și nu au fost transmise puncte de vedere scrise, lichidatorul judiciar constată faptul că 
Adunarea Creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile art. 48 și art. 138 din Legea nr. 85/2014, 
respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege.  
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pro Food Logistic SRL nr. 1665/10.12.2018 a fost 
depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 23592/11.12.2018.  
Lichidatorul judiciar a comunicat Biroului Executorului Judecătoresc Brad. T. Gh. adresa nr. 1689/14.12.2018 prin 
intermediul căreia a solicitat sistarea punerii în executare silită a titlului executoriu Sentinţa civilă nr. 865/05.12.2017, 
pronunțată de către Tribunalul Arad în dosarul nr. 3507/108/2016/a3, în şnur cu Decizia civilă nr. 211/29.03.2018, 
pronunţată de către Curtea de Apel Timişoara în dos. nr. 3507/108/2016/a3, împotriva debitorului Dehelean D. I., cu 
domiciliul în Arad, str. Macedoniei nr. 57, având CNP 1650315020022, identificat cu CI seria AR nr. 558747 ce face 
obiectul dosarului execuțional nr. 49/EX/2018.  
3. Dosar nr. 3507/108/2016/a4, aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în 
insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014). Prin intermediul acțiunii, subscrisa a solicitat următoarele: 
- admiterea cererii şi obligarea pârâtului la predarea stocului de marfă şi ambalaje în valoare contabilă de 52.138,76 lei, 
a disponibilităţilor băneşti şi a altor valori în cuantum de 51.865,31 lei, şi a altor imobilizări necorporale în valoare de 
9.540,47 lei. 
- în cazul în care stocurile de marfă şi ambalaje, sau imobilizările necorporale, nu pot fi identificate şi nu mai există 
faptic în averea debitoarei, obligarea pârâtului Dehelean D. I. la achitarea către SC Pro Food Logistic SRL a sumei de 
61.679,23 lei reprezentând valoarea contabilă a stocurilor şi a imobilizărilor necorporale. 
- obligarea pârâtului la predarea sumelor aflate în casieria şi conturile bancare ale societăţii, precum şi a altor valori, 
respectiv a sumei de 51.865,31 lei. 
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- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Având în vedere faptul că, administratorul special nu a indicat locul unde se află bunurile din patrimoniul SC Pro Food 
Logistic SRL, nu a predat arhiva contabilă a societății, nu s-a prezentat la efectuarea procedurii de inventariere a 
bunurilor existente în averea debitoarei și de altfel, nu a comunicat subscrisei informațiile și cele solicitate prin 
intermediul notificărilor (lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, lista creditorilor societății 
SC Pro Food Logistic SRL, împreună cu sediul și alte date de contact (fax, e-mail), lista debitorilor societății SC Pro 
Food Logistic SRL, împreună cu sediul și alte date de contact (fax, e-mail), lista conturilor deschise la bănci, suma 
aflată în casieria societății debitoare). 
Termenul de judecată s-a stabilit pentru data de 30.01.2018. La acest termen, instanța a amânat cauza pentru termenul 
de 03.04.2018, pentru studierea precizării și pentru ca pârâtul să pună la dispoziție înscrisurile solicitate. La termenul 
din data de 03.04.2018, prin Hotărârea nr. 225/03.04.2018, instanţa a respins acţiunea civilă formulată şi precizată 
respectiv completată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Pro 
Food Logistic SRL împotriva pârâtului Dehelean D. I. pentru suportarea din averea personală a sumei de 227.089,08 lei 
reprezentând pasivul aflat în legătură de cauzalitate cu fapte din timpul procedurii de insolvență şi constatarea nulităţii 
absolute a operaţiunilor efectuate fără avizul administratorului judiciar - pretenţii şi obligaţia de a face. Lichidatorul 
judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 225/03.04.2018. Termenul de judecată s-a stabilit pentru data de 
20.06.2018. La data de 20.06.2018, prin Hotărârea nr. 388/20.06.2018 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, este 
admis apelul formulat de subscrisa în contradictoriu cu intamul-pârâtul Dehelean D. I. împotriva Sentinței civile nr. 
225/03.04.2018 pronunțată de Tribunalul Arad, respectiv este anulată sentința apelată și este trimisă cauza spre 
rejudecare la Tribunalul Arad. Primul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 3507/108/2016/a4* este în data de 
13.11.2018. La termenul de judecată din data de 13.11.2018, cauza se amână pentru termenul de judecată stabilit în 
04.12.2018 în vederea prezentării poziției față de precizare și completare.  
La termenul de judecată din data de 04.12.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
12.02.2019 în vederea prezentării sentinței și pentur convocarea adunării generale a creditorilor. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 14.12.2018, la ora 14:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea 
ordine de zi: „(1). Prezentarea Raportului de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar cu privire la dosarul nr. 
3507/108/2016/a4*; 
(2). Exprimarea unei opinii cu privire la avansarea de sume reprezentând onorariului expertului tehnic judiciar în 
conformitate cu dispozițiile instanței consemnate în Încheierea de ședință din data de 04.12.2018.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.12.2018 a fost publicat în BPI nr. 23124/04.12.2018.  
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, pentru debitorul 
SC Pro Food Logistic SRL a fost publicat în BPI nr. 23723/12.12.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-
ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raport-de-activitate-ref.-AGC-14.12.2018.pdf.  
Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1696/14.12.2018, La şedinţa Adunării Generale a 
Creditorilor s-au prezentat sau au transmis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. DGRFP Timișoara prin AJFP Arad - creditor bugetar ce deține un procent de 49,11% din  totalul creanțelor înscrise 
în tabelul definitiv consolidat de creanțe, respectiv un procent de 100% din grupa creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris, a transmis punct de vedere prin mail în data de 11.12.2018, înregistrat sub nr. 
5632/ad/11.12.2018. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pro Food Logistic SRL din data de 14.12.2018 a hotărât: 
(1).  Cu o majoritate de  49,11% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care 
au exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor ia act de Raportul de activitate întocmit de 
către lichidatorul judiciar cu privire la dosarul nr. 3507/108/2016/a4*, publicat în BPI nr. 19828 din 22.10.2018, pct. 3.. 
(2).  Cu o majoritate de  49,11% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care 
au exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează sume reprezentând onorariul 
expertului tehnic judiciar în vederea efectuării unei expertize în dosarul nr. 3507/108/2016/a4*. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1696/14.12.2018 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în 
BPI nr. 23691/17.12.2018.  
3. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței 
și de procedura de faliment, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 951,73 lei, din care cheltuieli 
nerecuperate până la data prezentului raport de 570,34 lei. 
4. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii de faliment, soluționarea dosarului nr. 3507/108/2016/a4*. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


