
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1284 din data de 18.10.2019 
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. Daliei, nr. 8, mansardă, 
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. 167 alin. (1) și art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raport final și 
situații financiare finale privind debitorul SC Pro Food Logistic SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 12 
(doisprezece) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport final și situații financiare finale privind debitorul SC Pro Food Logistic SRL 

Număr dosar 3507/108/2016 Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 167 alin. (1) și art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Pro Food Logistic SRL. 
1. Referitor la disp. art. 45, art. 71 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată la Registratura Tribunalului 
Arad, debitorul SC Pro Food Logistic SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 
și desemnarea în calitate de administrator judiciar a societății Consultant Insolvență SPRL. În susținerea cererii, 
debitorul a arătat că are datorii către diverși furnizori și către bugetul de stat, în sumă totală de 741.867,55 lei, pe care 
nu le poate achita din lipsă de disponibil. 
Tribunalul Arad a soluționat cererea de deschidere a procedurii formulată de către debitor, prin Încheierea civilă nr. 241 
din data de 05.07.2016, pronunțată în dosarul nr. 3507/108/2016 și a dispus, deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă împotriva debitorului SC Pro Food Logistic SRL cu sediul în Arad, str. Macedoniei, nr. 57, jud. Arad, CUI 
34053298, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/126/2015. 
De asemenea, conform art. 45 lit. d) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a numit în calitate de administrator 
judiciar provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. 
Popescu G.. 
Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 
şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii generale de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Pro Food Logistic SRL la sediul cunoscut, notificarea privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39907187833; plicul a fost returnat 
subscrisei, nefiind ridicat;  
- a notificat asociatul unic Dehelean D. I., privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului 
SC Pro Food Logistic SRL, prin adresa de e-mail cunoscută;  
- a notificat următorii creditori bugetari respectiv creditori chirografari – conform listei depusă la dosarul cauzei, cu 
privire la deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
Crt. Destinatari – creditori bugetari 

Nr. confirmare de 
primire 

1 Directia Regionala Vamala Arad AR39907138948 
2 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arad AR39907138958 
3 Inspectoratul Teritorial de Munca Arad AR39907138968 
4 Primaria Municipiului Arad AR 39907138978 
5 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad AR39907138988 

6 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului AR39907138998 
 

Nr. 
crt. 

Denumire firmă Adresa Nr. confirmare de primire 

1 SC Sanziana &Mina SRL Arad, str. Poetului 97-103 AR 39907153903 - plic returnat – expirat termen 
de păstrare 

2 Targuri, Oboare, Piete Arad, P-ta Mihai Viteazu nr. 13 AR39907153913 
3 SC Emiliana Plus SRL Arad, B-dul Revolutiei nr. 10 AR39907153923 
4 SC Gordon Prod SRL 2/A Bisericani jud. Harghita AR39907153933 
5 SC Helvetica Distribution SRL Arad, Calea 6 Vanatori AR39907153943 
6 SC Info Mentor SRL Gura Humorului, zona Podirei 315, Voronet AR 39907153953 
7 SC Nova Rocalim SRL Arad, str. Poetului 97-103 

 
AR39907153963 – plic returnat – expirat termen 

de păstrare 
8 Orange Romania SA B-dul Lascar Catargiu 47-53, Bucuresti AR39907153973 
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9 SC Padigor SRL Arad, Calea 6 Vanatori nr. 55 AR39907153983 
10 SC Perutnina Romania SRL Brasov, str. 13 dec. 96 parter AR39907153993 - plic returnat – dest. mutat; 

notificare transmisă prin e-mail la adresa 
office@perutnina.eu 

11 Scribsoftware SRL Str. Somes 38 Chisoda, Timis AR39907154007 
12 Telekom Romania P-ta Presei Libere 3-5, Bucuresti AR39907154017 
13 Verbita SRL Arad, Calea Aurel Vlaicu 282/1 AR39907154027 

 

Nr. 
crt. 

Denumire firmă Adresa Tara Nr. confirmare de 
primire 

1 Efef Elelmiszeripari Es 
Kereskedelmi KFT 

7630, Pecs, Edison U. 13 Ungaria RN882080415RO 

2 Gyulahus KFT 5700, Gyula, Beke Sugarut 50 Ungaria RN882080441RO 
3 Novro KFT 7747, Birjan, Kossuth Lajos U.15 Ungaria RN882080438RO 
4 Koros-Ker Food KFT 5600, Bekescsaba, Ketegyhazi U.6 Ungaria RN882080424RO 
5 Maus KFT 6724, Szeged, Textilgyari Ut. 4 Ungaria RN882080455RO 

 
- A notificat Banca ING Sucursala Arad privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC 
Pro Food Logistic SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR 39938015740. De asemenea, a fost 
comunicată către bancă și Hotărârea AGA din data de 09.08.2016 a subscrisei Consultant Insolvență SPRL, prin care s-
a hotărât împuternicirea dlui Popescu G., pe o perioadă de 12 luni cu reînnoire automată până la revocarea expresă a 
mandatului, cu drepturi depline de reprezentare în relația cu Banca ING a societății debitoare. 
- Subscrisa a solicitat Primăriei Municipiului Arad, prin adresa nr. 2587/14.07.2016 transmisă prin fax, să comunice 
situația bunurilor impozabile cu care figurează debitorul. Primăria Municipiului Arad a dat curs solicitărilor 
administratorului judiciar, şi prin adresa nr. 138348/18.07.2016 a comunicat următoarele:  
• societatea nu figurează și nu a fgurat în evidența fiscală a Direcției Venituri arad cu bunuri mobile sau imobile; 
• există posibilitatea nedeclarării tuturor bunurilor deținute în proprietate, administrare, folosință sau concesiune de la o 
autoritate publică, în leasing precum și a modificărilor intervenite în patrimoniu; 
• conform evidențelor fiscale, Pro Food Logistic SRL înregistrează obligații de plată la data deschiderii procedurii de 
insolvență în cuantum total de 206,00 lei, astfel: 100,00 lei – tarif viză autorizație de funcționare; 3,00 lei – majorări de 
întârziere; 100,00 lei – tarif viză orar de funcționare; 3,00 lei – majorări de întârziere. 
Notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Pro Food Logistic SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14827/08.08.2016, precum şi în cotidianul Evenimentul zilei din 
data de 08.08.2016 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
2. Referitor la disp. art. 53 alin. (1) și art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014. În temeiul disp. art. 53 din Legea nr. 
85/2014, administratorul judiciar a convocat Adunarea Generala Ordina a Asociaților SC Pro Food Logistic SRL, 
pentru data de 03.08.2016, ora 12:00, la sediul subscrisei, având ca ordine de zi: „Desemnarea unui administrator 
special care să reprezinte interesele societății și ale asociaţilor și care să participe la procedură pe seama debitorului, 
precum și stabilirea retribuției acestuia.” Adunarea Generală Ordinară a Asociaților societății SC Pro Food Logistic 
SRL convocată în data de 03.08.2016, a hotărât desemnarea: d-lui Dehelean D. I., cetățean român, în calitate de 
administrator special al societății SC Pro Food Logistic SRL cu un mandat cu titlu gratuit. 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților societății SC Pro Food Logistic SRL a fost depusă la dosarul cauzei 
și comunicată către Banca ING Sucursala Arad, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR 
39906907685. 
3. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raportul prin care a propus continuarea perioadei de observaţie din procedura 
generală de insolvență. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14875/09.08.2016 și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2016/08/Raport-intocmit -cf.-disp.-art.-92-din-Legea-85_2014-privind-Pro-Food-Logistic-SRL.pdf. 
4. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, subscrisa a 
întocmit Raportul privind cauzele și împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență a debitoarei SC Pro 
Food Logistic SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, iar anunțul privind depunerea raportului a fost publicat 
în BPI nr. 16504/14.09.2016. 
5. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a procedat la notificarea debitorului și 
administratorului special privind efectuarea procedurii de inventariere a bunurilor din averea SC Pro Food Logistic 
SRL, în data de 08.09.2016, potrivit disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Astfel, inventarierea bunurilor a început în 
data de 08.09.2016 fiind continuată până în data de 14.09.2016, având în vedere situația bunurilor din averea debitoarei, 
fiind întocmite procesul-verbal de inventariere nr. 2690/08.09.2016 și nr. 2706/14.09.2016, respectiv procesul-verbal de 
custodie nr. 2707/14.09.2016. 
6. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Evenimentul 
zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
împotriva debitorului SC Pro Food Logistic SRL, au formulat cereri de creanţe următorii creditori:  
- D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe 
întocmit împotriva debitorului SC Pro Food Logistic SRL cu o creanță în cuantum de 221.400,00 lei; 
- Municipiul Arad, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva debitorului 
SC Pro Food Logistic SRL cu o creanță în cuantum de 206,00 lei. 
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În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 85/2014, aceste creanţe au fost admise fără a fi supuse procedurii 
de verificare. 
- Enel Energie SA, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva 
debitorului SC Pro Food Logistic SRL cu o sumă în cuantum de 1.109,06 lei; 
- SC Gordon Prod SRL, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva 
debitorului SC Pro Food Logistic SRL cu o sumă în cuantum de 7.907,81 lei; 
- Koros – Ker Food KFT, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva 
debitorului SC Pro Food Logistic SRL cu o sumă în cuantum de 131.070,93 lei; 
-Maus KFT, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Pro 
Food Logistic SRL cu o sumă în cuantum de 985.572,00 HUF; 
- SC Verbita SRL, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva 
debitorului SC Pro Food Logistic SRL cu o sumă în cuantum de 2.290,00 lei; 
- Novro KFT, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva debitorului 
SC Pro Food Logistic SRL cu o sumă în cuantum de 26.087,83 euro. 
Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL s-a conformat dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 85/2014 și a întocmit Tabelul 
preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului SC Pro Food Logistic SRL, tabelul fiind depus la dosarul cauzei și 
publicat în BPI nr. 16790/20.09.2016. Împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. 
7. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere faptul că nu s-au înregistrat contestații împotriva 
tabelului preliminar de creanțe, administratorul judiciar a întocmit tabelul definitiv de creanțe împotriva averii SC Pro 
Food Logistic SRL. Acest tabel a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18288/10.10.2016 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/tabel-definitiv-intocmit-
impotriva-averii-pro-food-logistic-srl.pdf. 
8. Referitor la disp. art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014. Conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 și a 
Încheierii civile nr. 241/05.07.2016, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Pro Food Logistic SRL pentru data de 19.09.2016, ora 1200, la sediul subscrisei, având ca ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Pro Food Logistic SRL. 
(2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Pro Food Logistic SRL și desemnarea președintelui 
Comitetului Creditorilor. 
(3). Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea civilă nr. 241 din data de 05.07.2016, precum și stabilirea retribuției acestuia.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în cadrul Notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență, în BPI nr. 14827/08.08.2016 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-insolventa-
impotriva-SC-Pro-Food-Logistic-SRL.pdf. De asemenea, convocatorul Adunării Creditorilor, formularul de vot şi 
oferta financiară au fost transmise creditorilor prin fax şi e-mail. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pro Food Logistic SRL, convocată pentru data de 19.09.2016, nu a 
îndeplinit disp. art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel că Adunarea Generală a Creditorilor nu a adoptat nicio 
hotărâre. Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 2707/19.09.2016 a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 17386/28.09.2016 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Proces-verbal-al-AGC-din-19.09.2016.pdf.  
Conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale 
a Creditorilor debitorului SC Pro Food Logistic SRL pentru data de 28.11.2016, ora 1100, la sediul subscrisei, având ca 
ordine de zi:„(1). Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, numit de către judecătorul-sindic 
prin Încheierea civilă nr. 241 din data de 05.07.2016, pronunțată în dosarul nr. 3507/108/2016, precum și stabilirea 
retribuției acestuia.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 21573/24.11.2016 și pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/convocare-SC-Pro-
Food-Logistic-SRL.pdf. Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor, formularul de vot şi oferta financiară au fost 
transmise creditorilor prin poșta electronică.  
Având în vedere următoarele considerente: 
• Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Pro Food Logistic SRL, nr. 2884/10.11.2016 a fost 
transmis spre a fi publicat în BPI în data de 11.11.2016, conform disp. art. 48 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
• Din cauza unor motive neimputabile administratorului judiciar, Registrul Comerțului a publicat cu întârziere 
convocatorul transmis de către subscrisa, în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21573/24.11.2016 – nefiind astfel 
culpa administratorului judiciar. 
• Ședința creditorilor din data de 28.11.2016 prezintă motive de nelegalitate, nefiind îndeplinite disp. art.  48 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 care prevăd publicarea convocatorului adunării creditorilor in BPI cu cel puțin 5 zile anterior 
ținerii ședinței. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor, cu nr. 3043/28.11.2016 a fost publicat în BPI nr. 64/04.01.2017 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Proces-
verbal-nr.-3043-din-28.11.2016.pdf.  
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Având în vedere cele precizate anterior, administratorul judiciar a reconvocat Adunarea Generală a Creditorilor, având 
aceeași ordine de zi, pentru data de 02.12.2016. Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 
21693/25.11.2016. Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor, formularul de vot şi oferta financiară au fost 
transmise creditorilor prin poșta electronică. Procesul-verbal al ședinței adunării generale a creditorilor nr. 
3051/02.12.2016 a fost depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul subscrisei, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2016/08/Proces-verbal-nr.-3051-din-02.12.2016.pdf și a fost transmis spre publicare în BPI conform 
cererii nr. 3052/02.12.2016. 
9. Referitor la disp. art. 132 din Legea nr. 85/2014. Societatea Pro Food Logistic SRL a formulat intenția de 
reorganizare a activității cf. disp. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014. În temeiul disp. art. 132 alin. (1) lit. a) 
din Legea nr. 85/2014, debitorul poate să propună planul de reorganizare al activității în 30 de zile de la publicarea 
tabelului definitiv de creanțe. Tabelul definitv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului, a fost publicat în BPI nr. 
18288/10.10.2016, astfel, până în data de 10.11.2016, debitorul avea posibilitatea să propună planul de reorganizare al 
activității. Precizăm faptul că debitorul a respectat termenul legal de depunere a planului de reorganizare, având în 
vedere faptul că planul de reorganizare al activității SC Pro Food Logistic SRL a fost depus la dosarul cauzei în data de 
04.11.2016, respectiv a fost depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad în data de 03.11.2016.  
Anunţul prevăzut de art. 137 din Legea nr. 85/2014 a fost publicat în BPI nr. 20830/15.11.2016 și afișat pe site-ul 
subscrisei la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Anunt-privind-depunerea-si-votarea-
planului-de-reorganizare-al-activitatii-debitorului.pdf. 
În cadrul anunțului s-a precizat faptul că planul de reorganizare va putea fi votat de către creditori în ședința Adunării 
Generale a Creditorilor convocată pentru data de 05.12.2016. La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor a transmis 
punct de vedere în scris creditorul Koros – Ker Food KFT – reprezentată prin avocat Hosszu Andrei. La Adunarea 
Generală a Creditorilor sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă  
26.29% din masa credală, respectiv 4 (patru) categorii de creanţe înscrise în tabelul creditorilor (grupa 1 - creanţe 
salariale, grupa 2 - creanţe bugetare, grupa 3 - creanțe chirografare stabilite conform art. 138 alin. (1) lit. d) din Legea 
85/2014, grupa 4 – creanțe chirografare), calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv al creanţelor publicat 
în BPI nr. 18288/10.10.2016. Administratorul judiciar constată faptul că Adunarea Creditorilor nu este legal întrunită, 
nefiind îndeplinite prevederile art. 48, art. 49 și art. 137 din Legea nr. 85/2014.  
Având în vedere faptul că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de disp. art. 49 din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar a reconvocat Adunarea Generală a Creditorilor pentru votarea planului de reorganizare al activității SC Pro 
Food Logistic SRL, la data de 19.12.2016. Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 
22593/12.12.2016. Convocatorul și formularul de vot au fost transmise către creditori prin intermediul poștei 
electronice. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pro Food Logistic SRL convocată în data de 19.12.2016, a hotărât: 
Adunarea creditorilor SC Pro Food Logistic SRL constată faptul că, din cele 4 (patru) categorii de creanţe prevăzute a fi 
îndestulate prin planul de reorganizare, 3 (trei) categorii (creanţe salariale, creanţe chirografare stabilite potrivit art. 134 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și creanţe chirografare) au votat pentru Planul de reorganizare propus de administratorul 
special privind debitorul SC Pro Food Logistic SRL, iar 1 (una) categorie (creanțe bugetare) au votat împotriva Planului 
de reorganizare. 
Președintele de ședință constată faptul că un procent de 50,70% din totalul masei credale, conform Tabelului definitiv 
de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei, a votat pentru aprobarea Planului de reorganizare al activității SC Pro 
Food Logistic SRL, fiind astfel îndeplinite disp. art. 139 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014. 
Procesul-verbal nr. 3121/19.12.2016 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 700/13.01.2017 și afișat pe site-
ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/ 2016/08/Proces-verbal-nr.-
3121-din-19.12.20161.pdf. 
Prin Sentința Civila nr. 19/17.01.2017, pronunțată în dosarul nr. 3507/108/2016 judecătorul sindic a confirmat planul de 
reorganizare propus de către debitorul SC Pro Food Logistic SRL prin administrator special Dehelean D. I.. 
10. Referitor la art. 134, art. 5 pct. 23, art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. În vederea votării planului de 
reorganizare s-a constituit categoria creditorilor indispensabili, astfel cum este aceasta definită la art. 5 pct. 23 din 
Legea nr. 85/2014, formată din creditorul indispensabil Enel Energie SA. Având în vedere faptul că în cadrul planului 
de reorganizare al activității SC Pro Food Logistic SRL se prevede achitarea integrală a creanței deținută de Enel 
Energie SA  în cuantum de 1.109,06 lei, în primele 30 zile de la confirmarea planului de reorganizare (cf. disp. art. 139 
alin. (1) lit. E din Legea 85/2014), precizăm faptul că debitorul s-a conformat acestei dispoziții și a achitat integral suma 
menționată anterior. De asemenea, menționăm faptul că salariații înscriși la masa credală a societății Pro Food Logistic 
SRL și prevăzuți a fi îndestulați prin intermediul planului de reorganizare, au depus declarații prin intermediul cărora 
renunță la orice pretenție salarială față de societatea debitoare. 
11. Referitor la dosarul nr. 3507/108/2016/a1. Creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad a formulat apel 
împotriva Sentinței civilă nr. 19/17.01.2017 prin intermediul căreia s-a confirmat planul de reorganizare al activității 
debitoarei. S-a format astfel dosarul nr. 3507/108/2016/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, având termen de 
judecată la data de 17.03.2017. Administratorul judiciar a depus întâmpinare prin intermediul căreia a solicitat 
respingerea apelului și menținerea în integralitate a Sentinței civilă nr. 19/17.01.2017 pronunțată de Tribunalul Arad în 
dosarul nr. 3507/108/2016, ca fiind temeinică și legal pronunțată. 
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La termenul de judecată din data de 17.03.2017, Curtea de Apel Timișoara prin Decizia nr. 206/17.03.2017 a respins 
apelul declarat de creditoarea DGRFP Timișoara - AJFP Arad împotriva Sentinței civile nr. 19/17.01.2017, pronunțată 
de Tribunalul Arad în dosarul nr. 3507/108/2016/a1. 
12. Referitor la situația financiară a debitorului. Ca urmare a demersurilor întreprinse de administratorul judiciar, s-a 
intrat în posesia raportărilor şi documentelor financiar - contabile întocmite de debitor, respectiv: balanţele de verificare 
întocmite pentru lunile iunie 2016 și iulie 2016, Registru Jurnal aferent lunii iulie 2016.  
Din analiza detaliată a documentului contabil – Registru Jurnal aferent lunii iulie 2016, administratorul judiciar a 
indentificat că în perioada 01.07.2016 – 05.07.2016, asociatul unic Dehelean D. I. recuperează creditarea acordată 
societăţii în cuantum total de 34.569,19 lei.  
Prin urmare, stingerea parţială a creditării, respectiv recuperarea împrumutului acordat societăţii debitoare de către 
asociatul unic Dehelean D. I. de 34.569,19 lei a fost făcută prin operaţiuni de retragere a numerarului din casieria 
societăţii, respectiv casa în lei şi casa în eur înainte de data de 05.07.2016 – data deschiderii procedurii insolvenţei 
generale a debitorului SC Pro Food Logistic SRL, prin Încheierea civilă nr. 241 pronunţată în dosarul cauzei. 
Este necesar de menţionat că la data întocmirii Raportului privind cauzele şi împrejurările care au adus la apariţia stării 
de insolvenţă a debitorului SC Pro Food Logistic, administratorul social al debitoarei nu a pus la dispoziţia 
administratorul judiciar documentele financiar-contabile: balanţa de verificare aferentă lunii iunie 2016, balanţa de 
verificare aferentă lunii iulie 2016, precum şi Registru jurnal aferent lunii iulie 2016, documentele care atestă efectuarea 
operaţiunilor de stingere a creditării asociatul unic Dehelean D. I., menţionate anterior. 
13. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere documentele predate de către debitor, menționate 
anterior, administratorul judiciar a întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, Supliment la raportul privind 
cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului. Acest supliment a fost depus la dosarul 
cauzei, a fost afișat pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro la secțiunea Dosare - Pro Food 
Logistic SRL, iar anunțul privind depunerea suplimentului la dosarul cauzei a fost publicat în BPI nr. 9756/18.05.2017. 
14. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. În urma analizei actelor contabile anterior menționate, în temeiul 
art. 169 alin. (1) lit. g) și e) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a înaintat Tribunalului Arad cererea de 
antrenare a răspunderii administratorului social Dehelean D. I.. 
15. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii. În ceea ce priveşte transferurile patrimoniale 
înainte de deschiderea procedurii, administratorul judiciar precizează că, 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 acțiune împotriva debitorului și d-lui Dehelean D. I. în calitate de administrator special, în 
temeiul disp. art. 117 din Legea nr. 85/2014. Astfel, judecătorul-sindic a dispus formarea dosarului nr. 
3507/108/2016/a2 având ca obiect acţiune în anulare acte frauduloase. 
16. Referitor la disp. art. 144 și art. 48 din Legea nr. 85/2014. În temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014, subscrisa 
a întocmit Raportul cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform programului 
de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Hotărârea nr. 19/17.01.2017, privind trimestrul I din primul 
an aferent planului de reorganizare. Din cuprinsul raportului trimestrial s-au concluzionat următoarele: 
1. Debitoarea prin administrator special avea îndatorirea de a achita obligaţiile de plată pentru Trimestrul I, asumate 
prin programul de plată aferent Planului de Reorganizare confirmat, până la termenul imperativ de 17.04.2017. 
2. Debitoarea acumulează noi datorii către creditori în timpul procedurii de reorganizare (a se observa obligaţii fiscale 
restante în sumă de 16.732,89 lei). 
Astfel, subscrisa a prezentat Adunării Generale a Creditorilor concluziile acestui raport, și a solicitat aprobarea acestuia, 
în temeiul disp. art. 144 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 85/2014, respectiv mandatarea subscrisei pentru introducerea 
cererii de faliment întemeiată pe disp. art. 143 şi art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014. 
Administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului, pentru data de 15.05.2017. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 8855/05.05.2017.  
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pro Food Logistic SRL: 
„(1). Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al 
debitorului SC Pro Food Logistic SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate 
conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Hotărârea nr. 19/17.01.2017, privind 
trimestrul I din primul an. 
(2) Aprobarea concluziilor Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea 85/2014 de către administratorul 
judiciar, prezentat la punctul 1. 
(3) Mandatarea administratorului judiciar pentru introducerea cererii întemeiată pe disp. art. 143 și art. 145 din Legea 
nr. 85/2014.” 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pro Food Logistic SRL, convocată pentru data de 15.05.2017, a 
hotărât următoarele: 
• Cu un procent de 61,152% potrivit programului de plăți aferent Planului de reorganizare confirmat de către 
judecătorul-sindic prin intermediul Sentinței nr. 19/17.01.2017 pronunțată în dosarul nr. 3507/108/2016, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor ia 
act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului 
SC Pro Food Logistic SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform 



6 
 

programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Hotărârea nr. 19/17.01.2017, privind trimestrul I 
din primul an. 
• Cu un procent de 61,152% potrivit programului de plăți aferent Planului de reorganizare confirmat de către 
judecătorul-sindic prin intermediul Sentinței nr. 19/17.01.2017 pronunțată în dosarul nr. 3507/108/2016, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor 
aprobă concluziile Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea 85/2014 de către administratorul judiciar, 
prezentat la punctul 1. 
• Cu un procent de 61,152% potrivit programului de plăți aferent Planului de reorganizare confirmat de către 
judecătorul-sindic prin intermediul Sentinței nr. 19/17.01.2017 pronunțată în dosarul nr. 3507/108/2016, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor 
mandatează administratorul judiciar pentru introducerea cererii întemeiată pe dispozițiile art. 143 și art. 145 din Legea 
nr. 85/2014. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 648/15.05.2017 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 10566/29.05.2017 și afișat pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro la secțiunea Dosare - 
Pro Food Logistic SRL. 
17. Referitor la disp. art. 143 şi art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014. Având în vedere hotărârea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului din data de 15.05.2017, subscrisa a formulat cerere în temeiul disp. art. 143 și art. 
145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, prin intermediul căreia a solicitat trecerea debitorului în procedura generală de 
faliment. 
Prin intermediul Sentinței nr. 420/13.06.2017 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 3507/108/2016, judecătorul 
– sindic a aprobat raportul întocmit de către Consultant Insolvenţă SPRL, respectiv a dispus intrarea în faliment a 
debitorului SC Pro Food Logistic SRL, dizolvarea debitorului și ridicarea dreptului de administrare al debitorului. S-a 
desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe Consultant Insolvenţă SPRL. 
18. Referitor la disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a respectat disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014, 
și a efectuat următoarele activități: 
- a notificat debitorul privind trecerea societății în procedura de faliment, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39897503263, plicul a fost returnat subscrisei, nefiind ridicat; 
- a notificat administratorul special privind trecerea debitorului în procedura de faliment, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39897503273, plicul s-a returnat subscrisei, nefiind ridicat;  
- a notificat următorii creditori, privind trecerea debitorului în procedura de faliment, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
Crt. Destinatar Nr. confirmare de primire/data primire 

1 Gordon Prod SRL AR39897503213, primită în data de 14.07.2017 
2 Verbita SRL AR39897503223, primită în data de 11.07.2017 
3 Enel Energie SA AR39897503233, primită în data de 12.07.2017 
4 Primaria Municipiului Arad AR39897503243, primită în data de 12.07.2017 
5 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad AR39897503253, primită în data de 11.07.2017 
6 Maus KFT RN866664492RO, primită în data de 17.07.2017 
7 Koros-Ker Food KFT RN866664489RO, primită în data de 17.07.2017 
8 Novro KFT RN866664475RO, primită în data de 17.07.2017 

- a publicat notificarea privind deschiderea procedurii de faliment în BPI nr. 13403/07.07.2017; 
- a publicat anunțul privind trecerea debitorului în procedura de faliment, în ziarul cotidian România Liberă din data de 
07.07.2017. 
Prin intermediul notificării, subscrisa a solicitat administratorului special ca în temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. d) din 
Legea nr. 85/2014, să predea lichidatorului judiciar documentele aferente gestiunii averii debitorului și lista actelor și 
operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii de insolvență. A adus la cunoștința acestuia disp. art. 82 și art. 83 
din Legea nr. 85/2014, termenele stabilite cf. disp. art. 146 din Legea nr. 85/2014, și a solicitat predarea de urgență a 
următoarelor: bunurile și mărfurile aflate în averea debitoarei, 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. 
În conformitate cu disp. art. 151, art. 152, art. 153 și urm. din Legea nr. 85/2014, respectiv raportându-ne la Sentinţa 
civilă nr. 420/13.06.2017  pronunțată în dosarul nr. 3507/108/2016 de către Tribunalul Arad, administratorul special a 
fost notificat cu privire la faptul că, lichidatorul judiciar se va deplasa la sediul debitoarei în vederea inventarierii 
bunurilor aflate în averea societății în faliment și pentru a aplica sigiliile corespunzătoare. Pe această cale, lichidatorul 
judiciar a invitat administratorul special dl. Dehelean D. I. să asiste la efectuarea procedurii de inventariere a bunurilor 
din averea debitoarei.  
De asemenea, subscrisa a solicitat administratorului special, să procedeze, de urgență, la achitarea, debitelor restante 
născute în perioada de observație din procedura generală de insolvență respectiv din procedura reorganizării judiciare a 
debitorului SC Pro Food Logistic SRL, conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar a 
solicitat o listă detaliată a tuturor creanţelor născute în timpul derulării procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC 
Pro Food Logistic SRL însoţită de documentele din care rezultă acestea. Până în prezent această listă nu a fost 
comunicată. 
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Deoarece notificarea transmisă de către subscrisa nu a fost ridicată de către administratorul special, lichidatorul judiciar 
a revenit cu încă o adresă, comunicată prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
VA39997661509 și conținut declarat.  
Având în vedere faptul că debitorul și administratorul special nu au răspuns solicitărilor subscrisei, lichidatorul judiciar 
nu a primit informațiile solicitate și a fost în imposibilitate de a efectua inventarierea bunurilor din averea debitoarei, 
conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, având în vedere lipsa de cooperare a administratorului special al 
debitorului. 
19. Referitor la disp. art. 146 din Legea nr. 85/2014. În urma publicării notificării de deschidere a procedurii de 
faliment, a anunțului și a notificării creditorilor, s-au formulat declarații de creanță născute în cursul procedurii generală 
de insolvență de către următorii: 
- AJFP Arad, a solicit înscrierea la masa credală cu suma de 45.324,00 lei. 
- Primăria Municipiului Arad, a solicit înscrierea la masa credală cu creanța de 204,00 lei. 
- Enel Energie SA, a solicit înscrierea la masa credală cu suma de 2.842,73 lei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererilor de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii de 
insolvență, și în temeiul disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, a întocmit raportul de verificare a cererilor de 
admitere a  creanțelor, depuse la dosarul cauzei. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
16692/13.09.2017 și afișat pe site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro, la link-ul http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raport-verificare-creante-sc-pro-food-logistic-srl.pdf  
Astfel, s-a întocmit tabelul suplimentar de creanțe împotriva averii debitorului, ce a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 16605/12.09.2017 și afișat pe site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro, la link-ul 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Tabel-suplimentar-de-creante-sc-pro-food-logistic-srl.pdf.  
Împotriva tabelului suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului nu s-au formulat contestații. 
20. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 85/2014. Întrucât nu s-au formulat contestaţii 
împotriva tabelului suplimentar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului, lichidatorul judiciar a procedat la 
întocmirea Tabelului definitiv consolidat de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Pro Food Logistic SRL, 
acesta fiind depus la dosarul cauzei şi publicat în BPI nr. 18203/03.10.2017.  
21. Referitor la disp. art. 151, art. 152 şi urm. din Legea nr. 85/2014. În vederea îndeplinirii disp. art. 64 lit. d), art. 152 
şi urm. din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar s-a deplasat în loc. Arad, jud. Arad, unde debitorul îşi are sediul 
conform informaţiilor înscrise la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad.  
Administratorul special al debitoarei dl. Dehelean D. I. nu s-a prezentat la efectuarea inventarierii bunurilor din averea 
debitoarei conform disp. art. 151 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nu a predat bunurile şi nici nu a indicat locul unde se 
află acestea, nu a predat arhiva contabilă a societăţii. Concluziile şi rezultatele inventarierii au fost consemnate în 
Procesul-verbal de inventariere nr. 1279/04.09.2017. 
22. Referitor la litigiile în care debitorul a fost 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.  
La termenul de judecată din data de 19.02.2019, pentru respectarea prevederilor art. 406 alin. (4) CPC, se amână 
judecarea cauzei pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 05.03.2019, pentru a se cunoaște poziția 
pârâtului față de renunțare la judecată. 
La termenul de judecată din data de 05.03.2019 prin Hotărârea nr. 197/05.03.2019, s-a luat act de renunţarea la judecată 
a reclamantului Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Pro Food 
Logistic SRL Arad – în faliment împotriva pârâţilor SC Pro Food Logistic SRL Arad Arad şi Dehelean D. I. în calitate 
de administrator special pentru anularea actelor frauduloase. 
2. Dosar nr. 3507/108/2016/a3, aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în 
insolvenţă 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 rîspunderii 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 
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intermediul Hotărârii nr. 865/  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 judecată din data 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, prin Decizia civilă nr. 211/A/29.03.2018, Curtea de Apel Timișoara 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 acțiunea formulată 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, respectiv suma de 34.569,19 lei.  
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 O. 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 formulate de BEJ Brad T. Gh., 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 D. I., 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., ce 
face obiectul dosarului execuțional nr. 49/EX/2018.  
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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. 
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Menționăm 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. 
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23. 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. 
1689/28.01.2019. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport. 
24. Referitor la disp. art. 160, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judicar a întocmit Raportul asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe, privind debitorul SC Pro Food Logistic SRL nr. 
800/31.07.2019, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14823/31.07.2019 şi afişat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raport-asupra-fondurilor-
obtinute-din-lichidare-si-incasare-creante-SC-Pro-Food-Logistic-SRL.pdf.  
Conform Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe, privind debitorul SC Pro Food 
Logistic SRL nr. 800/31.07.2019, în cadrul procedurii de insolvență a debitorului SC Pro Food Logostic SRL au fost 
înregistrate următoarele cheltuieli de procedură: 
- Retribuţie componentă fixă administrator judiciar (perioada de observație 05.07.2016 - 17.01.2017) - 3,570.00 lei; 
- Retribuţie componentă fixă administrator judiciar (procedura de reorganizare judiciară 17.01.2017 - 13.06.2017) - 
7,140.00 lei; 
- Retribuţie componentă fixă lichidator judiciar (perioada 13.06.2017 - 31.07.2019) - 14,875.00 lei; 
- Comisioane bancare - 60.00 lei (Obligații achitate); 
- Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 - 164.00 lei; 
- Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. - 573.82 lei (din 
care suma de 381,39 lei restituită); 
- Cheltuieli furnizare informații ONRC -  sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
- 8.00 lei; 
- Cheltuieli de deplasare - alimentare conbustibil - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu G. - 551.62 lei; 
- Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. - 
76.99 lei; 
- Cheltuieli xerox documente - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G.  - 
21.44 lei; 
- Avansare sume necesare deschidere cont unic de insolveță - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. - 40.00 lei. 
În vederea supunerii aprobării acestora, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Pro Food Logistic SRL în data de 07.08.2019, la ora 10:00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 800/31.07.2019 
privind debitorul SC Pro Food Logistic SRL.” 
Convocatorul Adunării Comitetului Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 14800/31.07.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Convocare-Adunarea-
Generala-a-Creditorilor-SC-Pro-Food-Logistic-SRL-in-data-de-07.08.2019.pdf. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.08.2019 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 01.08.2019, înregistrat sub nr. 
3885/ad/01.08.2019. 
Conform Procesului-verbal nr. 827/07.08.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pro Food Logistic 
SRL convocată în data de 07.08.2019 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 a luat act de Raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasarea de creanțe nr. 800/31.07.2019 privind debitorul SC Pro Food Logistic SRL. 
Procesul-verbal nr. 827/07.08.2019 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 15089/07.08.2019 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Pro-Food-Logistic-SRL-din-data-de-07.08.2019.pdf.  
25. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței 
și de procedura de faliment, avansate de către lichidatorul judiciar și recuperate, sunt în cuantum de 1.271,87 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor 
Nr. serie 

document 
Data Suma Observații 

1 ONRC RC16 D0058063 07.06.2016 8.00 lei furnizare informații de bază 
2 Print 84 SRL 62 27.06.2016 7.44 lei multiplicare documente 
3 CN Poșta Română SA DIV00048925 04.08.2016 136.00 lei comunicare documente 
4 CN Poșta Română SA DIV00048923 04.08.2016 37.80 lei comunicare documente 
5 CN Poșta Română SA DIV00048924 04.08.2016 81.90 lei comunicare documente 
6 CN Poșta Română SA DIV00049160 05.08.2016 7.30 lei comunicare documente 
7 CN Poșta Română SA DIV00049423 08.08.2016 9.40 lei comunicare documente 
8 CN Poșta Română SA DIV00049422 08.08.2016 7.30 lei comunicare documente 
9 SC Olimpiq Media SRL MP 20898 08.08.2016 43.34 lei   
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10 CN Poșta Română SA DIV00050161 11.08.2016 7.30 lei comunicare documente 
11 CN Poșta Română SA DIV00053206 30.08.2016 12.00 lei comunicare documente 
12 CN Poșta Română SA DIV00062065 14.10.2016 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Arad 
13 Print 84 SRL 14 31.10.2016 14.00 lei multiplicare documente 
14 SC OMV Petrom Marketing SRL 172 03.11.2016 51.55 lei alimentare combustibil 
15 CN Poșta Română SA DIV00001788 12.01.2017 9.40 lei comunicare documente 

16 CN Poșta Română SA DIV00014571 10.03.2017 
9.40 lei 

comunicare documente Curtea de Apel 
Timișoara 

17 CN Poșta Română SA DIV00030628 26.05.2017 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Arad 

18 CN Poșta Română SA DIV00037713 07.07.2017 
136.30 lei 

comunicare notificari privind deschiderea 
procedurii de faliment 

19 SC Olimpiq Media SRL MPP 4335 07.07.2017 33.65 lei publicare anuţ România liberă 

20 SC Nis Petrol SRL 132 11.07.2017 
150.00 lei 

alimentare combustibil - deplasare termen 
dosar nr. 3507/108/2016/a3 

21 CN Poșta Română SA DIV00045782 24.08.2017 6.52 lei comunicare notificare către Dehelean D. I. 
22 CN Poșta Română SA DIV00066587 12.12.2017 12.00 lei comunicare documente Tribunalul Arad 
23 SC Nis Petrol SRL 003-000075 30.01.2018 100.07 lei alimentare combustibil 

24 CN Poșta Română SA DIV00010440 23.02.2018 
12.00 lei 

comunicare documente Curtea de Apel 
Timișoara 

25 CN Poșta Română SA DIV00018472 05.04.2018 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Arad 
26 CN Poșta Română SA DIV00022134 27.04.2018 7.80 lei comunicare documente Tribunalul Arad 
27 CN Poșta Română SA DIV00031306 21.06.2018 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Arad 
28 CN Poșta Română SA DIV00051840 23.10.2018 7.80 lei comunicare documente Tribunalul Arad 
29 CN Poșta Română SA DIV00061401 11.12.2018 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Arad 
30 CN Poșta Română SA DIV00062284 14.12.2018 7.80 lei comunicare documente Tribunalul Arad 
31 CN Poșta Română SA DIV00003603 23.01.2019 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Arad 
32 CN Poșta Română SA DIV00014725 21.03.2019 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Arad 
33 SC Nis Petrol SRL 0260-00058 19.06.2018 250.00 lei alimentare combustibil 

34 
Avansare sume necesare 

deschidere cont unic de insolveță 
    

40.00 lei 
sume avansate de lichidatorul judiciar prin 

asociat coordonator ec. Popescu G. 

 Total cheltuieli de procedură 
1,271.87 

lei  
26. Referitor la situațiile financiare finale prevăzute de disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Situația Financiară Finală la data de 15.10.2019 a SC Pro Food Logistic SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite  

Nr. 
crt.  

Denumire 
Sold la data de 

30.06.2016 
Sold la data de 

15.10.2018 
Activ     

1 Imobilizări necorporale 10,618 lei 0 lei 
2 Imobilizări corporale 0 lei 0 lei 
3 Imobilizări financiare 0 lei 0 lei 
I Total Active Imobilizate 10,618 lei 0 lei 
4 Stocuri 50,592 lei 0 lei 
5 Creanțe 211,874 lei 0 lei 
6 Numerar și conturi la bănci 51,839 lei 0 lei 
II Total Active Circulante 314,304 lei 0 lei 

8 Cheltuieli în avans 0 lei 0 lei 

Total Activ 324,923 lei 0 lei 
Pasiv     

9 Capital social subscris vărsat 200 lei 200 lei 

10 
Pierderea sau profitul din rezultatul 
reportat 

-106,767 lei -543,289 lei 

11 Profit și pierdere -265,114 lei 0 lei 
13 Total Capitaluri Proprii -371,681 lei -543,089 lei 
14 Total Datorii 696,604 lei 543,089 lei 

Total Pasiv 324,923 lei 0 lei 

* Referitor la stocurile de mărfuri în valoare de 50.592 lei, creanțele în valoare de 211.874 lei și numerarul din casieria 
debitoarei și disponibilitățile bănești în sumă totală de 51.839 lei lei, lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare 
în judecată a administratorului social Dehelean D.I. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) și e) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 3507/108/2016/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad. Prin Sentința civilă nr. 865 din 
data de 05.12.2017, pronunțată în dosarul nr. 3507/108/2016/a3, este admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul 
Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Pro Food Logistic SRL – 
în insolvenţă împotriva pârâtului Dehelean D. I.. Obligă 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. Pârâtul Dehelean D.I. a formulat apel 
împotriva Sentinței civile nr. 865 din data de 05.12.2017. Astfel, prin Decizia civilă nr. 211/2018  29.03.2018, este 
admis apelul declarat de pârâtul Dehelean D. I. Ioan împotriva sentinţei civile nr. 865/05.12.2017, pronunţată de 
Tribunalul Arad în dosarul nr. 3507/108/2016/a3. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că admite în parte 
acţiunea formulată de reclamanta Consultant Insolvenţă S.P.R.L. Timişoara împotriva pârâtului Dehelean D. I.. Obligă 
pârâtul Dehelean D. I. să suporte din averea personală o parte din pasivul debitoarei Pro Food Logisitic SRL, respectiv 
suma de 34.569,19 lei. Respinge în rest acţiunea reclamantei Consultant Insolvență SPRL. Decizia civilă nr. 
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211/29.03.2018, pronunţată de către Curtea de Apel Timişoara în dos. nr. 3507/108/2016/a3 a fost transmisă 
creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad.  
Disponibilitățile din contul unic de lichidare al debitorului în sumă de 10.157,20 lei, au fost distribuite astfel:  
- plata sumei de reprezentând cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014: (1.500 lei+1.606 lei) 
x 2%=62,12 lei;  
- plata retribuţiei componentă fixă administrator judiciar (perioada de observație 05.07.2016 - 17.01.2017) - 3,570.00 
lei; 
- plata retribuţiei componentă fixă administrator judiciar (procedura de reorganizare judiciară 17.01.2017 - 13.06.2017) 
-  plata parțială de 6.480 lei ; 
- comisioane bancare aferente plăților efectuate – 45,08 lei. 
27. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
 Având în vedere că nu există bunuri în averea debitoarei, nu există creanțe de recuperat, iar toate fondurile au fost 
distribuite în cadrul procedurii falimentului, solicităm aprobarea prezentului raport final însoțit de situațiile financiare 
finale și închiderea procedurii de faliment a debitoarei SC Pro Food Logistic SRL, în conformitate cu prevederile art. 
175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL de orice îndatoriri 
sau responsabilităţi în legătură cu debitorul sau creditorii acestuia. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  


