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str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 

 Dosar nr.  3507/108/2016 

 Termen     29.01.2019 
 
 

                       CĂTRE, 
TRIBUNALUL ARAD 

                                        Secţia a II – a Civilă 
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, 
str. Nicu Filipescu, nr. 4, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 
31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu 
George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC PRO FOOD LOGISTIC SRL 

– în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Arad, str. Macedoniei, nr. 
57, jud. Arad, CUI 34053298, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 

J02/126/2015, numit prin Sentința civilă nr. 420/13.06.2017 pronunţată de către 
Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 3507/108/2016, în temeiul art. 
59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, formulăm prezentul 

 

 

Raport de activitate 

cu privire la ordinea de zi a adunării creditorilor debitoarei   
SC PRO FOOD LOGISTIC SRL din data de 14.12.2018, ora 14.00 

 

 
 

Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 

(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. 

 

În continuare vom analiza punctele aflate pe ordinea de zi: 

(1). Prezentarea Raportului de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar cu 

privire la dosarul nr. 3507/108/2016/a4*;  

Dosar nr. 3507/108/2016/a4, aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca obiect 

atragerea răspunderii administratorului special.  Prin intermediul acțiunii, subscrisa a 

solicitat următoarele: 

• să se constate nulitatea absolută a operațiunii de donație a mărfii în valoare de 

24.371,40 lei, operațiune efectuată fără avizul lichidatorului judiciar precum și 
repunerea părților în situația anterioară efectuării donației sus-menționată, în 

mailto:office@consultant-insolventa.ro


 

 
 

2 
 

  

sensul obligării pârâtului DEHELEAN DOREL-IOAN la restituirea mărfii în 

valoare de 24.371,40 lei către debitoare iar în ipoteza în care aceasta nu mai 
există a solicitat obligarea pârâtului la plata contravalorii bunurilor, 

 

• admiterea cererii așa cum a fost precizată/completată şi obligarea pârâtului la 
plata contravalorii stocului de marfă nepredat către lichidatorul judiciar, în 

cuantum de 7.552,46 lei, 
 

• în temeiul disp. art. 87 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate 

nulitatea absolută a  operațiunilor de restituire a creditării, în sumă de 

164.745,10 lei operațiune efectuată fără avizul lichidatorului judiciar și 
repunerea părţilor în situaţia anterioară efectuării plății sus – menţionată, în 
sensul obligării pârâtului Dehelean Dorel-Ioan la restituirea/plata către 

debitoare a sumei de 164.745,10 lei retrasă din casieria societății de către 
Dehelean Dorel-Ioan în perioada decembrie 2016 - iunie 2017, 

• obligarea pârâtului la plata sumei de 1.056,28 lei aflată în casieria debitoarei 

și nepredată către lichidatorul judiciar, conform balanței de verificare aferentă 
perioadei 01.01.2017-30.06.2017, 

 

• obligarea pârâtului la plata contravalorii tichetelor de masă în valoare de 

11.305,02 lei și nepredate către lichidatorul judiciar, înregistrate de debitoare 

în documentele financiar-contabile, 
 

• obligarea pârâtului la predarea ambalajelor (106 navete de plastic) înregistrate 

în lista de inventar întocmită la data de 30.06.2017 iar în subsidiar 

 în ipoteza în care aceste navete de plastic nu mai există în patrimoniul 

debitoarei, să obligați administratorul special la achitarea către debitoare a 

contravalorii acestor navete de plastic, în cuantum de 697,48 lei, 

 
Totalul prejudiciului cauzat de către administratorul Dehelean Dorel Ioan aflat în 

legatură de cauzalitate, este de 209.727,74 lei. 

 

Instanța a amânat cauza pentru termenul de 03.04.2018, în vederea studierii 

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 Dorel Ioan 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 Dorel-Ioan împotriva Sentinței civile nr. 225/03.04.2018 
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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* a fost 

în data de 13.11.2018, termen la care cauza s-a amânat pentru data de 04.12.2018 

pentru prezentarea poziţiei faţă de precizare şi completare a acesteia. La termenul din 
04.12.2018, lichidatorul judiciar a formulat note scrise prin intermediul cărora a 

demonstrat încă o dată faptul că pârâtul DEHELEAN DOREL IOAN, în calitate de 

administrator special al SC PRO FOOD LOGISTIC SRL, prin faptele și deciziile 

adoptate în derularea activității curente ale societății, a efectuat operațiuni ce au 

condus în mod direct la diminuarea patrimoniului, operațiuni lovite de nulitate 
absolută, acestea fiind efectuate fără avizul administratorului. 

 
 Cauza a fost amânată pentru data de 12.02.2019 în vederea prezentării 

sentinței și convocării Adunării Generale a Creditorilor. 

 

*Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui 
vot. 

 

(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. 

 

În considerarea celor prezentate la punctul 1, solicităm creditorilor debitoarei 

SC PRO FOOD LOGISTIC SRL să se pronunțe cu privire la avansarea de sume pentru 

expertiza judiciară ce urmează a fi efectuată în vederea soluționării dosarului nr. 
3507/108/2016/a4*. 

Costurile unei asemenea experize se ridică la un nivel estimativ în funcție de 
gradul de complexitate la aprox. 5.000 – 10.000 lei. 

 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 

* Lichidatorul judiciar solicită Adunării Creditorilor aprobarea avansării de principiu a 

sumei de 5.000 lei în vederea achitării onorariilor expertului tehnic judiciar în dosarul  
3507/108/2016/a4* având ca obiect nulitatea absolută a operațiunilor efectuate în 

cadrul procedurii de insolvență fără avizul administratorului judiciar și atragerea 
răspunderii atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului special pentru 
prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu aceste fapte. 

 

 
 

 
Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 
 
 


