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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1359 Data emiterii: 15.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4640/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Cristian 
Desideriu Debreni. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Dgtech International SRL, cod de identificare fiscală: RO 15195610; cu sediul în sat Beliu, comuna 
Beliu, nr. 63, jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerţului J02/165/2003. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: RO 31215824; Sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Dgtech International SRL 
conform Încheierii civilă nr. 81 din data de 08.02.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4640/108/2016, 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, privind debitorul SC Dgtech International SRL, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 8 (opt) file. 

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

în procedura de faliment a debitorului SC Dgtech International SRL 

Număr dosar 4640/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Cristian Desideriu Debreni 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Dgtech International SRL. 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul 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 Dgtech 
International SRL a fost pubicat în BPI nr. 17758/25.09.2018 şi depus la dosarul cauzei. Până în prezent nu s-au 
formulat contestații împotriva acestui raport.  
II. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei SC Dgtech International SRL 
De la data ultimului raport de activitate lichidatorul judiciar a organizat următoarele ședințe de licitație în conformitate 
cu regulamentul aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor, astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 21.09.2018 la 50% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Dgtech International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, 
imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din data de 18.09.2018. Având în 
vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 1105/21.09.2018.  
2. Licitația publică organizată în data de 28.09.2018 la 50% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Dgtech International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, 
imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din data de 18.09.2018. Având în 
vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 1139/28.09.2018.  
3. Licitația publică organizată în data de 05.10.2018 la 50% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Dgtech International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, 
imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din data de 18.09.2018. Având în 
vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 1244/05.10.2018.  
III. Referitor la disp. art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014. La data de 01.10.2018 a fost înregistrată la sediul 
lichidatorului judiciar al debitoarei SC Dgtech International SRL oferta directă formulată de SC Euro Delta Automotive 
SRL, cu sediul social în Pitești, str. Eremia Grigorescu, bl. P16, sc. B, ap. 1, jud. Argeș, CUI RO32412689, înregistrată 
la Registrul Comerțului sub nr. J03/1457/2013 privind achiziția bunului mobil din averea debitoarei SC Dgtech 
International SRL - Mercedes Benz Sprinter 311 CDI 9060K35/PDA21350E/SPRINTER 311 CDI, la prețul de 18.700 
lei inclusiv TVA. Este necesar de menționat că ofertantul SC Euro Delta Automotive SRL a achitat în data de 
29.09.2018 garanția în sumă de 2.000 lei în contul de lichidare al debitoarei deschis la Banca Raiffeisen Bank SA, cod 
IBAN RO68 RZBR 0000 0600 1887 9734. Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor în data de 12.10.2018, ora 13:00, cu următoarea ordine de zi: 
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„(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC 
Dgtech International SRL. 
(2). Aprobarea ofertei directe formulată de SC Euro Delta Automotive SRL privind achiziţia bunului mobil Mercedes 
Benz Sprinter 311 CDI 9060K35/PDA21350E/SPRINTER 311 CDI aflat în averea debitoarei SC Dgtech International 
SRL la prețul de 18.700 lei inclusiv TVA.  
(3). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech International 
SRL la prețul de 40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.10.2018 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 18332/02.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Convocator-SC-Dgtech-International-SRL-12.10.2018.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitoare SC Dgtech International 
SRL din data de 12.10.2018 a fost publicat în BPI nr. 18396/02.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-12.10.2018-
SC-Dgtech-International-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1347/12.10.2018 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Dgtech International  SRL din data de 12.10.2018 a comunicat punct de vedere creditorul 
D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad, punct de vedere scris cu nr. 4053/ad/11.10.2018, transmis prin poșta 
electronică în data de 12.10.2018. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL din data de 12.10.2018 a hotărât: 
Cu un procent de 63,901% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL, a 
luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech 
International SRL.   
Cu un procent de 63,901% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL, a 
aprobat oferta directă formulată de SC Euro Delta Automotive SRL privind achiziţia bunului mobil Mercedes Benz 
Sprinter 311 CDI 9060K35/PDA21350E/Sprinter 311 CDI aflat în averea debitoarei SC Dgtech International SRL la 
prețul de 18.700 lei inclusiv TVA.  
Cu un procent de 63,901% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL, a 
aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech International SRL la 
prețul de 40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Procesului-verbal nr. 1347/12.10.2018 al Adunării Generale a Creditorilor a fost trimis spre publicare în BPI conform 
cererii nr. 1348/12.10.2018, depus la dosarul cauzei și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Proces-verbal-al-AGC-din-12.10.2018-SC-Dgtech-
International-SRL.pdf. Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.10.2018, lichidatorul 
judiciar va continua expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech International SRL la 
prețul de 40% din prețul de evaluare prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
IV. Referitor la situaţia dosarului asociat nr. 4640/108/2016/a5. Creditorul SC G&D Prefabbricati SRL a formulat 
cerere de repunere în termen şi cerere de înscriere la masa credală a SC Dgtech International SRL, prin intermediul 
căreia a solicitat Instanţei de Judecată: 
- să admită Cererea, respectiv să se dispună repunerea în termenul de formulare a Cererii de înscriere la masa credală a 
debitoarei SC Dgtech International SRL, având în vedere că nu a fost notificată conform art. 99 şi urm./art. 147 şi urm. 
din Legea nr. 85/2014, respectiv că a luat cunoştinţă în data de 16.03.2018 de starea de insolvenţă a debitoarei, odată cu 
primirea Cererii de chemare în judecată din dosarul nr. 1044/176/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Alba-Iulia. 
- înscrierea la masa credală a debitoarei SC Dgtech International SRL, a creanţei certe, lichide şi exigibile, în sumă de 
19.419,30 lei, reprezentând: 14.535,40 lei – factură fiscală cu seria AB şi nr. 2015019 din data de 15.12.2015 pentru 
închiriere excavator cf. comandă nr. 1/13.11.2015; 4.883,90 lei – reprezentând contravaloarea penalităţilor de întârziere 
pentru neplata Facturii Fiscale cu Seria AB şi nr. 2015019 din data de 15.12.2015 şi care avea un termen de plată de 30 
zile, respectiv până în data de 13.01.2016 inclusvi, penalităţile de întârziere curgând din data de 14.01.2016 şi până la 
data deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei – 24.08.2016 (inclusiv), conform Hotărârii intermediare cu nr. 287 
din data de 24.08.2016 pronunţată în dosarul cu nr. 4640/108/2016 de către Trubunalul Arad, Secţia a II-a Civilăm 
respectiv pentru perioada 14.01.2016-24.08.2016, total 224 zile, conform următoarei formule de calcul – 0,15% pe zi de 
întârziere din valoarea facturii fiscale de 14.535,40 lei x 224 zile de întârziere. Astfel a fost constituit dosarul asociat nr. 
4640/108/2016/a5 având stabilit primul termen de judecată în data de 09.05.2018. Lichidatorul judiciar reprezentat de 
avocat Duţulescu L., a formulat întâmpinare cu privire la cererea de repunere în termen, respectiv cu privire la cererea 
de înscriere la masa credală. La termenul de judecată din data de 09.05.2018, se amână cauza pentru următorul termen 
de judecată stabilit în data de 13.06.2018, pentru comunicarea întâmpinării. La termenul de judecată din data de 
13.06.2018, prin intermediul Hotărârii nr. 410/13.06.2018, este respinsă cererea de repunere în termenul de înscriere a 
declarației de creanță formulată de creditorul SC G&D Prefabbricati SRL, în contradictoriu cu debitoarea SC Dgtech 
International SRL. Obligă creditorul să plătească debitoarei suma de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 
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Reclamantul SC G&D Prefabbricati SRL a formulat apel împotriva sentinței civile nr. 410/13.06.2018 fixându-se 
termen de judecată în data de 08.10.2018. La termenul de judecată din data de 08.10.2018, prin Hotărârea nr. 
590/08.10.2018, Curtea de Apel Timișoara a respins apelul declarat de creditoarea G&D Prefabbricatti SRL impotriva 
sentintei civile nr. 410/13.06.2018 pronuntatata de Tribunalul Arad in dosar nr. 4640/108/2016/a5 în contradictoriu cu 
debitoarea intimată SC Dgtech International SRL. 
V. Referitor la situaţia dosarului asociat nr. 4640/108/2016/a6. Creditorul SC G&D Construcţii SRL a formulat cerere 
de repunere în termen şi cerere de înscriere la masa credală a SC Dgtech International SRL, prin intermediul căreia a 
solicitat Instanţei de Judecată: 
- să admită Cererea, respectiv să se dispună repunerea în termenul de formulare a Cererii de înscriere la masa credală a 
debitoarei SC Dgtech International SRL, având în vedere că nu a fost notificată conform art. 99 şi urm./art. 147 şi urm. 
din Legea nr. 85/2014, respectiv că a luat cunoştinţă în data de 16.03.2018 de starea de insolvenţă a debitoarei, odată cu 
primirea Cererii de chemare în judecată din dosarul nr. 1044/176/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Alba-Iulia. 
- înscrierea la masa credală a debitoarei SC Dgtech International SRL, a creanţei certe, lichide şi exigibile, în sumă de 
20.763,52 lei, reprezentând: 20.000 lei – avans pentru lucrări de terazament conform FF nr. GL 10007/25.03.2014 şi 
care a fost achitată prin OP nr. 143341/25.03.2014, această plată nefiind datorată, având în vedere că FF nr. GL 
10007/25.03.2014 a fost stornată prin FF nr. GL 10042/21.12.2015 de către debitoarea SC Dgtech International SRL, 
fără a fi restituită suma de bani achitată aferentă facturii stornate; 763,52 lei – dobânda legală din data de 26.12.2015-
24.08.2016, rata dobânzii legale penalizatoare fiind de 5,75%. Astfel a fost constituit dosarul asociat 4640/108/2016/a6 
având stabilit primul termen de judecată în data de 09.05.2018. Lichidatorul judiciar reprezentat de avocat Duţulescu L., 
a formulat întâmpinare cu privire la cererea de repunere în termen, respectiv cu privire la cererea de înscriere la masa 
credală. La termenul de judecată din data de 09.05.2018, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în 
data de 13.06.2018, pentru comunicarea întâmpinării. La termenul de judecată din data de 13.06.2018, prin intermediul 
Hotărârii nr. 411/13.06.2018, este admisă cererea de repunere în termenul de înscriere a declarației de creanță formulată 
de creditorul SC G&D Construcții SRL, în contradictoriu cu debitorul SC Dgtech International SRL, și pe cale de 
consecinţă : Constată ca fiind de drept repus în termenul de declarare a creanţelor pe creditorul S.C. G & D Construcţii 
S.R.L., cu privire la creanţa sa faţă de Dgtech Internaţional S.R.L. Dispune lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă 
S.P.R.L să procedeze la verificarea creanţei declarate de creditorul S.C. G & D Construcţii S.R.L. şi la efectuarea 
cuvenitelor menţiuni în tabelul de creanţă al debitorului Dgtech Internaţional S.R.L. Lichidatorul judiciar, a respectat 
obligațiile instituite de prevederile art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi puse în sarcina sa de către Judecătorul sindic și 
a procedat la verificarea declarației de creanță a creditorului G& D Construcții SRL. SC G & D Construcţii SRL susține 
că între părţi a existat un acord de voinţă, un contract de prestării servicii, SC Dgtech International SRL având calitatea 
de prestator şi SC G & D Construcţii SRL având calitatea de beneficiar. Ca urmare a acestui acord de voinţă, debitoarea 
SC Dgtech International SRL a emis Factura Fiscală nr. GL 10007 din data de 25.03.2014 în cuantum de 20.000 lei. 
Conform Extrasului de cont dn data de 01.04.2018, aferent perioadei 01.03.2014 - 31.03.2014, emis de Banca Italo 
Romena SPA pentru SC G& D Construcții SRL, prin ordinul de plată nr. 143341 din data de 25.03.2014 Crt Referință 
OPRCC.1664610, SC G & D Construcţii SRL, în calitate de beneficiar şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi a achitat 
avansul din preţul contractului în sumă de 20.000,00 lei, conform Facturii Fiscale nr. nr. GL 10007 din data de 
25.03.2014. La data de 21.12.2015, debitoarea SC Dgtech International SRL a emis Factura Fiscală nr. GL 
10042/21.12.2015 prin care a fost stornată Factura Fiscală nr. GL 1007 din data de 25.03.2014. În termen de 5 zile de la 
data emiterii facturii fiscale nr. GL 10042 - 21.12.2015, SC Dgtech International avea obligația restituirii sumei de 
20.000,00 lei către SC G & D Construcţii SRL. Pentru suma 20.000,00 lei nerestituită, în termen de 5 zile de la emiterea 
Facturii Fiscale nr. GL 10042/21.12.2015, SC Dgtech International SRL datorează dobânda legală penalizatoare 
calculată pentru perioada 26.12.2015-24.08.2016 – 243 de zile, astfel: debit restant de 20.000 lei x 5,75% rata dobânzii 
legale penalizatoare : 366 zile X 243 zile = 763,52 lei. Astfel, conform documentului financiar-contabil: Fișa contului 
4111 Creanțe-clienți Construcții SRL aferentă perioadei 01.01.2014 – 25.01.2018, la data de 25.01.2018 SC Dgtech 
International SRL înregistrează un debit restant în cuantum de 20.000,00 lei față de SC G&D Construcții SRL. 
Lichidatorul judiciar a întocmit și a trimis spre publicare Raportul de verificare a creanței declarate de creditorul SC 
G&D Construcții SRL, respectiv creanța creditorului SC G & Construcții SRL în cuantum de 20.763,52 lei va fi 
înscrisă în tabelul de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Dgtech International SRL sub condiție suspensivă 
până la soluționarea definitivă a dosarului 4640/108/2016/a6. Împotriva sentinței civile nr. 411/13.06.2018 pronunțată 
de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4640/108/2016/a6 lichidatorul judiciar a formulat apel fixându-se primul termen de 
judecată in data de 08.10.2018. La termenul de judecată din data de 08.10.2018, prin Hotărârea nr. 589/08.10.2018, 
Curtea de Apel Timișoara a respins apelul declarat de debitoarea SC Dgtech International SRL Beliu, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL impotriva sentinţei civle nr. 411/13.06.2018, pronunţată de Tribunalul Arad în 
dosarul nr. 4640/108/2016/a6. 
VI. Referitor la situaţia dosarului asociat nr. 4640/108/2016/a7. Creditorul SC Tek Motor SRL a formulat cerere de 
repunere în termen şi înscriere a creanţei – cerere de compensare prin carea solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei SC Dgtech International SRL cu suma de 44.740,04 lei reprezentând debit-chirie, datorat ca urmare a 
închirierii de către debitoare a bunului imobil hală situată în Arad, str. Bodrogului, nr. 30, hala 3 înscrisă în CF 300801 
Arad cu nr. top. 62.722/2/1/1/4 nr. cadastral A.I.1 pentru care debitoarea trebuia să plătească o chirie lunară de 700 
euro/lună în sumă totală de 44.740,04 lei. În temeiul disp. art. 90 din Legea nr. 85/2014, creditorul SC Tek Motor SRL 
a solicitat compensarea sumei de 44.740,04 lei, pe care debitoarea o datorează subscrisei, cu sume de 64.992,88 lei, 
reprezentând debit datorat de subscrisa către societatea debitoare. Astfel, s-a constituit dosarul asociat nr. 
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4640/108/2016/a7, având primul termen de judecată stabilit în data de 13.06.2018. La termenul de judecată din data de 
13.06.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 20.06.2018, în vederea comunicării 
întâmpinării. La termenul de judecată din data de 20.06.2018, prin intermediul Hotărârii nr. 453/20.06.2018, este 
respinsă cererea de repunere în termenul de înscriere a declarației de creanță formulată de creditorul SC Tek Motor 
SRL, în contradictoriu cu debitorul Dgtech International SRL. Având in vedere faptul că sentința civilă nr. 
453/20.06.2018 pronunțată de către Tribunalul Arad în dosarul nr. 4640/108/2016/a7 a fost publicată in BPI nr. 
13589/06.07.2018, termenul de formulare a apelului s-a împlinit în data de 16.07.2018, iar SC Tek Motor SRL nu a 
formulat apel în termen legal. 
VII. Referitor la recuperarea bunului din averea debitoarei - Platforma lucru înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC. 
Conform corespondenței dintre fostul administrator al debitoarei D’Anella G. L. și Tigieffe SRL, platforma lucru 
inaltime seria 222292/07-SF10000D4WC se situează la momentul actual în regiunea Modena, Italia, comuna Luzzara, 
Provincia Reggio Emilia, în custodia firmei Tigieffe SRL a Socio Unico, cu sediul în Via Villa Superiore, 82, 42045 
Luzzara, Italia. În vederea efectuării reparațiilor necesare, Tigieffe SRL a formulat oferta de prestare servicii reparare 
platforma Airo, model SF1000D4WD, nr. Serie SF222292 în valoare totală de 5.843,86 lei. În virtutea exercitării 
atribuțiilor prevăzute de Legea 85/2014, lichidatorul judiciar se va deplasa împreună cu expertul evaluator în vederea 
recuperării bunurilor mobile: Opel Vivaro alb 8+1, situat în regiunea Lido di Savio, Privincia Ravenna, Italia și a 
bunului mobil platforma de lucru la înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC, situat în regiunea Modena, Italia - 
comuna Luzzara, Provincia Reggio Emilia, Italia. 
VIII. Referitor la disp. art. 49 alin. (4), art. 103 și art. 108 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 103 și art. 108 
alin. (2) coroborat cu disp. art. 49 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la ajustarea tabelului 
de creanțe, și a publicat Tabelul definitiv consolidat ajustat IV de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC 
Dgtech International SRL în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19004/10.10.2018. 
Conform Tabelului definitiv consolidat ajustat IV de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Dgtech 
International, au fost efectuate următoare ajustări: 
- creanța garantată a creditorului Raiffeisen Bank SA rămasă în cuantum de 99.812,27 lei a fost ajustată ca urmare a 
distribuirii sumei de 40.162,44 lei, conform OP nr. 49/16.08.2018 și a Planului de distribuire între creditori nr. 
872/06.07.2018. Creanța ramasă este în cuantum de 59.649,83 lei. 
- Creanța garantată a creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad rămasă în cuantum de 449.528,55 lei a fost 
ajustată ca ca urmare a distribuirii sumei de 58.030,89 lei, conform OP nr. 48/16.08.2018 și a Planului de distribuire 
între creditori nr. 872/06.07.2018. Creanța ramasă este în cuantum de 391.497,66 lei. 
- Creanța creditorului G&D Construcții SRL în cuantum total de 20.763,52 lei a fost admisă ca urmare a soluționării 
apelului formulat în dosarul nr. 4640/108/2016/a6 – admisă integral în temeiul art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014.  
Tabelul definitiv consolidat ajustat IV de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Dgtech International SRL a 
fost depus la dosarul cauzei și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/04/Tabel-definitiv-consolidat-ajustat-IV-SC-Dgtech-International-SRL.pdf. 
X. Referitor la disp. art. 160 și art. 51 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judicar a întocmit Raportul asupra fondurilor 
obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Dgtech International SRL, ce a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19010/10.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Raportul-privind-fondurile-din-lichidare-SC-Dgtech-
International-SRL-IV.pdf. De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Planul de distribuire între creditori privind 
debitorul SC Dgtech International SRL, ce a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. nr. 18995/10.10.2018 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Plan-de-
distribuire-intre-creditori-SC-Dgtech-International-SRL-IV.pdf. În vederea supunerii aprobării acestora, lichidatorul 
judiciar a procedat la convocarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL în data de 
18.10.2018, la ora 14:00, cu următoarea ordine de zi: „(1). Prezentarea Raportului privind fondurile obținute din 
lichidare și din încasare de creanțe nr. 1256/09.10.2018 și a Planului de distribuire între creditori nr. 1258/09.10.2018.” 
Convocatorul Comitetului Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL a fost publicat în BPI nr. 
18899/09.10.2018 și și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/04/Convocare-Comitet-creditor-SC-Dgtech-International-SRL-18.10.2018.pdf. 
XI. Referitor la recuperarea creanţelor debitoarei SC Dgtech International SRL conform disp. art. 64 lit. g) din Legea 
nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar va continua efectuarea tuturor demersurilor în vederea recuperării creanţelor 
debitorului SC Dgtech International, respectiv pentru asigurarea maximizării gradului de îndestulare a creanţelor 
creditorilor înscrişi la masa credală a debitoarei. 

Nr. 
crt. Denumire debitor 

Nr. dosar Creanță de 
recuperat Măsuri Stadiu recuperare creanță 

1 
SC Electra Geniu 

SRL 

Dosar nr. 5127/97/2016, 
aflat pe rolul Tribunalului 
Hunedoara, societate în 
procedura de faliment, 

conform Sentinței civile 
nr. 377/F/2018. 

21.855,05 lei  

Administratorul judiciar 
a formulat cerere de 

înscriere a creanţei în 
cuantum de 21.855,05 lei 
în Tabelul preliminar de 

creanţe întocmit 
împotriva averii 

debitorului SC Electra 
Geniu SRL.  

Dgtech International SRL a fost înscrisă 
în calitate de creditor chirografar cu o 
creanţă în cuantum de 21.855,05 lei în 

tabelul preliminar de creanțe, publicat în 
BPI nr. 6464/30.03.2017. Până în 

prezent tabelul definitiv al debitoarei SC 
Electra Geniu SRL nu a fost întocmit. 

Următorul termen de judecată 
12.12.2019. 
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2 
SC Etruria Energia 

SRL 

Dosar nr. 2439/108/2016, 
aflat pe rolul Tribunalului 

Arad, societate în 
procedura de faliment, 

conform Sentinţei civile 
nr. 111/20.02.2017. 

11.869,89 lei 

Lichidatorul judiciar a 
formulat cerere de 

înscriere a creanţei în 
cuantum de 11.869,89 lei 

în Tabelul de creanţe 
întocmit împotriva 

debitoarei SC Etruria 
Energia SRL.  

Dgtech International SRL a fost înscrisă 
în calitate de creditor chirografar cu o 
creanţă în cuantum de 11.869,89 le în 

tabelul actualizat de creanțe, publicat în 
BPI nr. 13685/12.07.2017. Prin Sentința 
civilă nr. 317 pronunțată de Tribunalul 

Arad în cadrul dosarului nr. 
2439/108/2016, la termenul de judecată 

din data de 22.05.2017, s-a dispus 
închiderea procedurii insolvenței 

debitorului SC Etruria Energie SRL, 
respectiv radierea acestuia din 

evidențele Oficiului Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad. 

Creanța nerecuperată în sumă de 
11.869,89 lei va fi trecută pe costuri. 

3 SC Agrimeies SRL 
Dosar nr. 1818/220/2017 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Deta. 
52.560,72 lei 

Debitoarei prin 
lichidatorul judiciar și 
SC Agrimeies SRL, în 
baza disp. art. 64 lit. j) 
din Legea nr. 85/2014, 
au încheiat o tranzacție, 

în vederea achitării 
debitului restant. La 
termenul din data de 

09.05.2018, prin 
Hotărârea intermediară 
nr. 292/09.05.2018, a 
fost admisă cererea 

formulată de subscrisa 
lichidator judiciar, 

reprezentat prin avocat 
Duţulescu L., şi pe cale 
de consecinţă, în baza 

art. 64 alin. (1) lit. j) din 
Legea nr. 85/2014, este 
confirmată tranzacţia 
încheiată. creditoarea 

DGRFP – AJFP Arad a 
formulat contestație 

constituindu-se dosarul 
asociat 

4640/108/2016/a8. La 
termenul de judecată din 
data de 04.09.2018, prin 

Hotărârea nr. 
443/04.09.2018, 

judecătorul-sindic 
respinge apelul declarat 

de creditoarea 
D.G.R.F.P. Timișoara 

prin A.J.F.P. Arad, 
împotriva Sentinței 

civile nr. 292/09.05.2018 
pronunțată de Tribunalul 

Arad în în dosarul nr. 
4640/108/2016. 

Creanță recuperată în integralitate 

4 
SC SSAB 

Constructii Montaj 
SRL 

Dosar nr. 5903/324/2017 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Tecuci. 
35.403,04 lei 

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

DGTECH International SRL a fost 
înscrisă în Tabelul preliminar de creanțe 
nr. 229 din data de 30.07.2018 la poziția 

nr. 30 în cadrul categoriei de creanțe 
chirografare, conform BPI nr. 

15073/06.08.2018 cu suma de 35.403,04 
lei. Următorul termen de judecată 

stabilit în data de 14.11.2018, în vederea 
efectuării comisiei rogatorii 

5 
SC Gold Plast 

Production SRL 

Dosar nr. 3187/828/2017 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Topoloveni. 
55.536,62 lei  

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

Creditorul SC Gold Plast Production 
SRL este înscris în Tabelul suplimentar 

de creanțe al debitorului SC Dgtech 
International SRL cu suma de 26.991 lei 
cu rangul prevăzut de art. 161 alin. (4) 

din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul 
judiciar, în temeiul art. 90 din Legea nr. 

85/2014 şi art. 1.617 din Noul Cod 
Civil, constată că pentru suma de 26.991 

lei a intervenit compensaţia legală, 
rămânând o creanţă restantă de achitat 

subscrisei de către pârâta SC Gold Plast 
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Production SRL în cuantum de 
55.536,62 lei - 26.991 lei = 28.545,62 lei 
debit principal. Prin intermediul OP nr. 

177/26.01.2018, SC Gold Plast 
Production SRL a achitat în contul unic 
de insolvenţă al SC Dgtech International 
SRL suma de 28.545,62 lei, stingând în 

totalitate debitul restant datorat 
debitoarei insolvente.   

6 
SC Tek Motor 

SRL  

Dosar nr. 2089/55/2018 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Arad. 

121.268,73 
lei  

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

La termenul de judecată din data de 
24.04.2018, prin Hotărârea nr. 

1900/24.04.2018, este admisă în parte 
cererea formulată de reclamanta SC 

Dgtech International SRL, în 
contradictoriu cu pârâta SC Tek Motor 
SRL. Obligă pârâta la plata în favoarea 

SC Dgtech International a sumei de 
64.992,88 lei, reprezentând 

contravaloare servicii prestate. Se 
respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. 

Obligă pârâta la plata în favoarea 
reclamantei SC Dgtech International 

SRL a sumei de 1.393,34 lei, 
reprezentând cheltuieli de judecată. 
SC Dgtech International SRL prin 

avocat Duţulescu L. a formulat apel 
împotriva Sentinţei nr. 1900/24.04.2018 

pronunţată în cadrul dosarului 
2089/55/2018, cererea de apel fiind 

depusă la Judecătoria Arad în data de 
07.06.2018. La termenul din data de 

09.10.2018, prin Hotărârea nr. 
201/09.10.2018, este respins apelul 

formulat de lichidatorul judiciar. 
Lichidatorul judiciar urmează să 

formuleze recurs. 

7 
SC Sprint Tools 

SA 

Dosar nr. 1626/306/2018 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Sibiu. 

1.111,34 lei 
+ dobânda 

legală 
penalizatoare 

calculată 
până la data 
efectivă a 

plăţii 

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

La termenul de judecată din data de 
25.09.2018, se amână cauza pentru 

următorul termen de judecată stabilit în 
data de 06.11.2018. 

8 
SC Phoenix Group 

SRL 

Dosar nr. 1915/55/2018 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Arad. 

272,69 lei + 
dobânda 

legală 
penalizatoare 

calculată 
până la data 
efectivă a 

plăţii 

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

La termenul de judecată din data de 
27.04.2018, prin intermediul Hotărârii 

nr. 2022/27.04.2018, este admisă cererea 
formulată de lichidatorul judiciar 

Consultant Insolvență SPRL, respectiv 
obligă pârâta SC Phoenix Group SRL să 

plătească reclamantei SC Dgtech 
International SRL suma de 241,20 lei și 
dobânda legală penalizatoare calculată 

de la data scadenței fiecărei facturi până 
la plata integrală a debitului. Obligă 

pârâta să plătească reclamantei suma de 
450 lei, reprezentând cheltuieli de 
judecată. Lichidatorul judiciar a 
procedat la formularea cererii de 

executare silită împotriva debitorului SC 
PHOENIX GROUP SRL, constituindu-
se dosarul execuțional nr. 89/EX/2018 al 

BEJ Brad T. Gh,. Prin Închierea de 
încetare a executării din data de 

09.10.2018, având în vedere realizarea 
integrală a creanțe, BEJ Brad Gh. a 

dispus încetarea executării silite 
împotriva debitorului. 

9 SC Pavigeon SRL 
Dosar nr. 519/324/2018 

aflat pe rolul Judecătoriei 
Tecuci. 

11.859,32 lei 
+ dobânda 

legală 
penalizatoare 

calculată 
până la data 
efectivă a 

plăţii 

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

Pârâta a recunoscut în totalitate prin 
intermediul întâmpinării depuse la 
dosarul cauzei faptul că datorează 
subscrisei suma de 10.550,40 lei. 

Următorul termen de judecată a fost 
stabilit în data de 26.10.2018. 
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10 
SC Alispav 

Construct SRL 

Dosar nr. 808/324/2018 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Tecuci. 

3.332,27 lei 
+ dobânda 

legală 
penalizatoare 

calculată 
până la data 
efectivă a 

plăţii 

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

La termenul de judecată din data de 
04.06.2018, prin intermediul Hotărârii 

nr. 1202/2018 pronunțată de Judecătoria 
Tecuci în cadrul dosarului nr. 

808/324/2018 se admite excepţia 
inadmisibilităţii cererii de compensare 
solicitată de pârâtă şi respinge această 

cerere ca atare. Obligă pârâta să 
plătească reclamantei suma de 3332,27 

lei c/val produse livrate şi suma de 
428,62 lei dobânda penalizatore plus 
dobânda legală de la data introducerii 

acţiunii, respectiv 16.02.2018 şi până la 
achitarea integrală a debitului. Până în 

prezent nu a fost formulat apel împotriva 
Hotărârii nr. 1202/2018 pronunțată de 
Judecătoria Tecuci în cadrul dosarului 
nr. 808/324/2018. Lichidatorul judiciar 
urmează să pună în executare hotărârea 

sus-menționată. 

11 SC Art Grafic SRL 
Dosar nr. 3495/211/2018 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Cluj-Napoca. 

1.774,48 lei 
+ dobânda 

legală 
penalizatoare 

calculată 
până la data 
efectivă a 

plăţii 

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

Creanța a fost achitată în integralitate de 
către pârâtul SC Art Grafic SRL, 

conform OP nr. 203/08.03.2018, și OP 
nr. 204/08.03.2018. Lichidator judiciar a 

depus cererea de renunţare la judecată 
dos. nr. 3187/828/2017, aflat pe rolul 

Judecătoriei Cluj-Napoca. 

12 
SC G & D 

Prefabbricati SRL 

Dosar nr. 1044/176/2018 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Alba Iulia. 

45.720 lei + 
dobânda 

legală 
penalizatoare 

calculată 
până la data 
efectivă a 

plăţii 

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

La termenul de judecată din data de 
25.09.2018, se amână cauza pentru 

următorul termen de judecată stabilit în 
data de 16.11.2018. 

13 
SC Sig Dromus 

Construct SRL - D 

Dosar nr. 3876/325/2018 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Timişoara. 

556,52 lei + 
dobânda 

legală 
penalizatoare 

calculată 
până la data 
efectivă a 

plăţii 

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

La termenul de judecată din data de 
27.06.2018, este admisă acțiunea 
formulată de reclamanta Dgtech 
International SRL prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență în 

contradictoriu cu pârâta Sig Dromus 
Construct SRL. Obligă pârâta la plata 

sumei de 384 lei către reclamantă. 
Obligă pârâta la plata sumei de 172,52 

lei către reclamantă cu titlu de penalități 
de întârziere calculate pentru perioada 

17.11.2016-14.02.2018, precum și plata 
de penalități în continuare până la plata 

integrală a debitului principal. 
Lichidatorul judiciar prin reprezentant 

avocat Duțulescu L. a depus cerere prin 
care a solicitat punerea în executare 

silită a titlului anterior-menționat. A fost 
constituit dosarul nr. 103/ex/2018. 

14 
Bruno Group di 
Giuseppe Bruno  

Dosar nr. 7331/55/2018 
aflat pe rolul Judecătoriei 

Arad. 

10.446,14 lei 
+ dobânda 

legală 
penalizatoare 

calculată 
până la data 
efectivă a 

plăţii 

Lichidatorul judiciar prin 
reprezentant avocat 

Duțulescu L. a formulat 
cerere de chemare în 
judecată împotriva 

debitorului. 

La data de 04.06.2018, debitoarea prin 
avocat Duţulescu L. în calitate de 

reclamantă, s-a conformat dispoziţiilor 
instanţei şi a transmis la dosarul cauzei, 
traducerea legalizată în limba italiană 
efectuată de un traducător autorizat a 

cererii de chemare în judecată şi a 
înscrisurilor anexate. La termenul din 

data de 02.10.2018 este anulată cererea 
de chemare în judecată formulată de 

către reclamanta S.C. Dgtech 
International S.R.L. în contradictoriu cu 
pârâta Bruno Group di Giuseppe Bruno 
motivat de faptul ca sediul pârâtei nu 

corespunde.  

XII. Referitor la adresa Inspectoratului de Poliție al județului Dolj – Serviciul de Investigare a criminalității Economice. 
Inspectoratul de Poliție al județului Dolj, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a comunicat subscriei 
adresa nr. 246548/13.09.2018 prin care a solicitat documentele justificative în baza cărora în baza cărora SC Succes 
Metal SRL, CUI 30175281, J16/731/2012, a comercializat mărfuri către SC Dgtech International SRL. Astfel, 
lichidatorul judiciar răspuns solictării I.P.J. Dolj prin S.I.C.E, respectiv a transmis prin adresa nr. 1293/11.10.2018, în 
fotocopie, semnate pentru conformitate cu originalul, următoarele documente justificative predate de către 
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administratorul social al SC Dgtech International SRL D’Anela G. L. subscrisei Consultant Insolvență SPRL până în 
prezent: Fișa furnizorului SC Succes Metal SRL pentru perioada 01.01.2012-31.12.2014; Factura fiscală nr. 
00002066/12.06.2014 emisă de SC Succes Metal SRL; Fișa contului 401 Furnizori aferentă perioadei 01.06.2014-
30.06.2014. 
XIV. Referitor la oferta directă formulată de SC DV Chilea Design SRL. La data de 08.10.2018, la sediul lichidatorului 
judiciar a fost depusă ofera directă formulată de SC DV Chilea Design SRL, CUI RO23976956, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J35/2035/2008, cu sediul în Lugoj, str. Cornetului nr. 11, jud. Timiș, de achiziție a bunurilor din 
averea debitoarei SC Dgtech International SRL. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor în data de 23.10.2018, la ora 14:00, la sediul din Timișoara, str Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu 
următoarea ordine de zi: „(1). Aprobarea ofertei directe formulată de SC DV Chilea Design SRL privind achiziţia 
bunurilor mobile aflate în averea debitoarei SC Dgtech International SRL, cu excepția bunului mobil Mercedes Benz 
Sprinter 311 CDI 9060K35/PDA21350E/SPRINTER 311 CDI.” 
XV. Referitor la cheltuielile efectuate în cadrul procedurii de faliment al debitorului SC Dgtech International SRL. 
Asociatul coordonator al lichidatorul judiciar a avansat suma de 1.469,34 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de 
procedura de faliment, nerecuperate până în prezent. Referitorul la onorariul lichidatorului judiciar în cadrul procedurii 
de faliment al debitorului SC Dgtech International SRL nerecuperat până la data prezentului raport: - retribuţie 
lichidator judiciar 500 lei/lună, exclusiv TVA pentru perioada 01.08.2018-31.10.2018: 500 lei/lună + TVA * 3 luni = 
1.785,00 lei. 
XVI. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Solicităm respectuos onoratei instanţe să dispună un nou termen de 
judecată, în vederea continuării procedurii de faliment, valorificarea bunurilor din averea debitorului, soluționarea 
dosarelor în care debitorul este parte și recuperarea creanțelor. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


