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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 660 Data emiterii: 19.06.2019 
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 civile 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: Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dgtech International 
SRL din data de 27.06.2019, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului SC Dgtech International SRL din data de 27.06.2019 

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. 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech 
International SRL. 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech International 
SRL la prețul de 20% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech 
International SRL. 
1. Licitația publică organizată în data de 22.03.2019 la 30% 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, 
imediat.ro, okazii.ro, imediat.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 Evenimentul zilei din data de 
14.03.2019. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 354/22.03.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 29.03.2019 la 30% 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, 
imediat.ro, okazii.ro, imediat.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 Evenimentul zilei din data de 
14.03.2019. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 391/29.03.2019.  
3. Licitația publică organizată în data de 05.04.2019 la 30% 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, 
imediat.ro, okazii.ro, imediat.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 Evenimentul zilei din data de 
14.03.2019. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 416/05.04.2019.  
4. Licitația publică organizată în data de 12.04.2019 la 30% 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, 
imediat.ro, okazii.ro, imediat.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 Evenimentul zilei din data de 
14.03.2019. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 432/12.04.2019.  
5. Licitația publică organizată în data de 19.04.2019 la 30% 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 
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"Dosare" - "Dgtech International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, 
imediat.ro, okazii.ro, imediat.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 Evenimentul zilei din data de 
14.03.2019. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 467/19.04.2019.  
6. Licitația publică organizată în data de 17.05.2019 la 30% 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, 
imediat.ro, okazii.ro, imediat.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 Evenimentul zilei din data de 
14.03.2019. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 553/17.05.2019.  
7. Licitația publică organizată în data de 24.05.2019 la 30% 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, 
imediat.ro, okazii.ro, imediat.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 Evenimentul zilei din data de 
14.03.2019. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 579/24.05.2019.  
8. Licitația publică organizată în data de 31.05.2019 la 30% 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, 
imediat.ro, okazii.ro, imediat.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 Evenimentul zilei din data de 
14.03.2019. La licitație s-a înscris ofertantul SC Autovalorox SRL, cu sediul social în Municipiul Timişoara, str. Carei, 
nr. 4/A, jud. Timiș, CUI RO 30851521, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. 
J35/2671/2012, prin intermediul ofertei de cumpărare a oferit suma de 383,70 lei exclusiv TVA, pentru bunurile mobile: 

 Nr. 
crt. 

Bun mobil 
Centralizator valoare de piaţă  

30% 
euro lei 

1 Pistol insurubat cu impulsuri GDS 24 57,30 262,20 
2 Fierastrau sabie G 14,40 66,00 
3 Mașină de frezat GKF 600 12,00 55,50 
  Total  83,70 eur 383,70 lei 

Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 601/31.05.2019 și a Actului de adjudecare nr. 604/31.05.2019, plata 
preţului de 456,60, lei inclusiv TVA s-a făcut integral, astfel, suma de 383,70 lei a fost virată în contul unic de 
insolvență al debitorului SC Dgtech International SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cod IBAN RO68 RZBR 
0000 0600 1887 9734 deschis la Banca Raiffeisen Bank SA, în data de 31.05.2019, conform ordin de plată nr. 
1471/31.05.2019, respectiv TVA aferentă de 72,90 lei a fost virată în contul de split TVA al debitorului SC Dgtech 
International SRL, nr. RO23 RZBR 0TVA 0600 2004 8476, în data de 31.05.2019, conform ordin de plată nr. 
1470/31.05.2019.   
9. Licitația publică organizată în data de 07.06.2019 la 30% 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, 
imediat.ro, okazii.ro, imediat.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 Evenimentul zilei din data de 
14.03.2019. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 625/07.06.2019.  
10. Licitația publică organizată în data de 14.06.2019 la 30% 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, 
imediat.ro, okazii.ro, imediat.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 Evenimentul zilei din data de 
14.03.2019. La licitația publică din 14.06.2019 s-a înscris ofertantul SC D.V. Chilea Design SRL, cu sediul social în 
Lugoj, str. Cornetului, nr. 11, jud. Timiș, CUI RO 23976956, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J35/2035/2008, care prin intermediul ofertei de cumpărare a oferit suma de 555,00 lei exclusiv TVA (121,20 euro + 
TVA), pentru bunul mobil Decupator beton TS 420 2012. Conform ordinulului de plata nr. 284 din data de 12.04.2019 
ofertantul a depus în contul SC DGTECH International SRL suma de 500,00 lei exclusiv TVA (TVA-ul a fost virat in 
contul RO68 RZBR 0000 0600 1887 9734, reprezentând contravaloare caiet de sarcini). Conform ordinulului de plata 
din data de 19.04.2019 ofertantul a depus în contul SC Dgtech International SRL suma de 660,45 lei, reprezentând 
reprezentând cauțiune pentru licitația din 14.06.2019, bunul Decupator beton TS 420 2012. Astfel, conform Actului de 
adjudecare nr. 652/14.06.2019, bunul mobil: Decupator beton TS 420 2012, a fost adjudecat de către SC D.V. Chilea 
Design SRL, la prețul de 555,00 lei exclusiv TVA, respectiv 660,45 lei inclusiv TVA, echivalentul a 121,20 Euro 
exclusiv TVA, respectiv 144,23 Euro inclusiv TVA.  
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Notă* Acest punct este pentru informarea creditorilor şi nu necesită exprimarea unui vot în adunarea creditorilor. 
 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech International 
SRL la prețul de 20% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura fizică 
avansată) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Dgtech International SRL, respectiv 
interesul redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării 
expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech International SRL la prețul de 20% din 
prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea 
debitoarei SC Dgtech International SRL la prețul de 20% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 
acest preț. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin practician coordonator ec. Popescu G. 


