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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment 

Nr.: 1526 Data emiterii: 14.11.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3979/108/2016; Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă; Judecător-sindic: Carmen 
Stancu.  
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 Iacobia Expres SRL, cod de identificare fiscală: 22729478; Sediul social: Municipiul Arad, str. Mihai 
Eminescu, nr. 13, ap. 1, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J2/2066/2007; 
4. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în mun. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 
4, ap. 14, jud. Timiş, cod identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 
0745.267.676. 
5. Subsemnata Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Iacobia Expres SRL, 
conform Încheierii din data de 04.04.2017, pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
3979/108/2016, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de 
insolvență, depune: Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Iacobia 
Expres SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file.  

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Iacobia Expres SRL, 

întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 3979/108/2016; Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Iacobia Expres SRL. 
I. Referitor la disp. art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. În cadrul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC 
Iacobia Expres SRL din data de 23.01.2017, s-a confirmat în calitate de lichidator judiciar subscrisa Consultant 
Insolventa SPRL, cu un onorariu în cuantum de 500 lei și un onorariu de succes de 2%.  
II. Referitor la disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere faptul că societatea Delta IPURL, ce a deținut 
calitatea de lichidator judiciar provizoriu al debitorului anterior desemnării subscrisei, nu a comunicat până în prezent 
documentele privind pe debitorul SC Iacobia Expres SRL, subscrisa a procedat la cercetarea actelor publicate în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
III. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Masa pasivă a debitoarei SC Iacobia Expres SRL este în valoare de 
52.402,50 lei, format din următoarele creanţe: creanţa creditorului  DGRFP Timişoara – prin AJFP Arad, cu sumă de 
44.455 lei; creanţa creditorului Municipiul Arad, cu sumă de 7.825,50 lei; creanţa creditorului ITM Arad, cu o sumă de 
122 lei, conform tabelului definitiv de creanțe publicat în BPI nr. 23600/29.12.2016. 
IV. Referitor la disp. art. 99 și art. 100 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorului 
D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Arad privind desemnarea acestuia în calitate de lichidator judiciar al debitoarei și 
a solicitat comunicarea documentelor contabile depuse de către debitoare. Urmare a notificării transmise, prin Adresa 
nr. ARG-DEJ 8526/AD/03.05.2017, D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad a comunicat că în ultimii cinci ani 
debitoarea SC Iacobia Expres SRL nu a depus bilanțuri contabile. Lichidatorul judiciar a notificat Delta IPURL privind 
desemnarea subscrisei în calitate de lichidator judiciar al debitoarei și am solicitat comunicarea de informații 
suplimentare  privind debitorul. Din cuprinsul informațiilor furnizate de ONRC, cu nr. 201519/26.04.2017, dl. Galetar I. 
deține calitatea de administrator al societății debitoare. Astfel, a procedat la comunicarea notificării privind desemnarea 
subscrisei în calitate de lichidator judiciar al debitoarei, către dl. Galetar I., prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire – AR39900926441. Prin intermediul acestei notificări, lichidatorul judiciar a adus la cunoștința 
debitorului și asociațiilor, următoarele prevederi legale: art. 82 din Legea 85/2014; art. 83 alin. (2) din Legea 85/2014: 
În temeiul dispozițiilor Legii 85/2014 am solicitat procedarea documentelor financiar – contabile ale societății 
debitoare. 
S-a notificat Primăria Municipiului Arad privind desemnarea subscrisei în calitate de lichidator judiciar al debitoarei, 
solicitându-se comunicarea situației bunurilor impozabile cu care figurează debitoarea. Prin adresa nr. 
105106/10.05.2017, Municipiul Arad, Direcția de Venituri – Serviciul Impunere Persoane Juridice a comunicat că 
societatea Iacobia Expres SRL nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Arad cu bunuri mobile și/sau 
imobile, existând posibilitatea nedeclarării tuturor bunurilor deținute în proprietate de către debitoare.  
V. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. În BPI nr. 20873/15.11.2016 s-a publicat raportul privind cauzele și 
împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului, întocmit cf. disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
Prin intermediul acestui raport, s-au reținut următoarele: 
- debitorul nu a procedat la predarea documentelor contabile ale societății către lichidatorul judiciar – din aceste motive 
nu s-a realizat analiza situaţiei economice, stabilirea cauzelor de natură economico-financiară care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă, nefiind întocmită nici lista de inventariere a stocurilor cu indicarea valorii contabile masei active a 
debitoarei; 
- Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivaţi, societatea debitoare este inactivă din data de 08.06.2012 
(conform deciziei nr. 4645/25.05.2012), respectiv conform Registrului persoanelor impozabile a căror înregistrare în 
scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată din data de 08.06.2012; 
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- Direcţia Venituri – Serviciul Impunere Persoane Juridice, a comunicat faptul că societatea debitoare nu figurează în 
evidenţa fiscală cu bunuri mobile şi imobile, existând posibilitatea nedeclarării tuturor bunurilor deţinute bune deţinute 
şi intervenite în patrimoniul debitoarei; 
- sediul social al debitoarei este expirat la data de 25.10.2012, societatea deţinând spaţiul în baza Contractului de 
închiriere, din data de 30.10.2007; 
- având în vedere faptul că debitorul nu a predat documentele contabile ale societății, nu s-a reușit identificarea 
existenței prevederilor art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
- la masa credală s-au înscris creditorii: DGRFP Timişoara – AJFP Arad cu suma de 44.455 lei; creditorul Municipiul 
Arad cu suma de 7.825,50 lei şi creditorul ITM Arad cu suma 122 lei, conform Tabel definitiv al creanţelor publicat în 
BPI nr. 23600/29.12.2016. 
Având în vedere solicitarea creditorului majoritar AJFP Arad, din cadrul Adunării Generale a Creditorilor debitorului, 
lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii administratorului social al debitorului SC Iacobia Expres 
SRL dl. Galetar I., respectiv obligarea acestuia la plata către debitoarea insolventă a sumei de 52.402,50 lei 
reprezentând pasivul societăţii, în temeiul disp. art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014, ce prevede 
următoarele: "La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecatorul-sindic poate dispune ca o 
parte sau intregul pasiv al debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, fara sa depaseasca prejudiciul aflat 
in legatura de cauzalitate cu fapta respectiva, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere 
din cadrul societatii, precum si de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolventa a debitorului, prin una 
dintre urmatoarele fapte: c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana 
juridica la incetarea de plati;  d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au 
tinut contabilitatea in conformitate cu legea. in cazul nepredarii documentelor contabile catre administratorul judiciar 
sau lichidatorul judiciar, atat culpa, cat si legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu se prezuma. Prezumtia este 
relativa;"  
Astfel, s-a format dosarul nr. 3979/108/2016/a1. A fost stabilit primul termen de judecată în data de 13.06.2017. 
Conform informațiilor publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 675/01.02.2008, pârâtul Iacob V. a 
deținut calitatea de administrator al debitoarei începând cu data de 09.11.2007 (până în data de 20.01.2010 când a fost 
desemnat ca administrator dl. Galetar I.). La termenul de judecată din data de 13.06.2017, lichidatorul judiciar a depus 
precizare de acțiune, prin intermediul căreia a chemat în judecată și fostul administrator social, dl. Iacob V.. Cauza s-a 
amânat pentru termenul de judecată 11.07.2017, în vederea comunicării precizării de acțiune. La termenul de judecată 
din data de 20.06.2017, este suspendat dosarul nr. 3979/108/2016, în temeiul art. 413 alin. (1) pct. (1) din CPC. La 
termenul de judecată din data de 11.07.2017, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
17.10.2017, pentru ca subscrisa să efectueze demersurile necesare privind domiciliul actual al pârâtului Iacob V.. 
Lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 892/13.07.2017, către Direcția de Evidență a Persoanelor, prin care a solicitat 
comunicarea adresei de domiciliu/reședință a numitului Iacob V..  Prin adresa nr. 15958/17.07.2017, Direcția de 
Evidență a Persoanelor din cadrul Consiliului Județean Timiș, a confirmat adresa de domiciliu a dl. Iacob V..  Adresa 
nr. 15958/17.07.2017 a fost depusă de către lichidatorul judiciar la dosarul cauzei. La termenul de judecată din data de 
17.10.2017, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 14.11.2017, în vederea citării 
curatorului desemnat. La termenul de judecată din data de 14.11.2017, este stabilit onorariul provizoriu al curatorului 
desemntat Pascal A. M.  în sumă de 500 lei și se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
05.12.2017, pentru achitarea de către subscrisa în calitate de reclamant a onorariului stabilit. La termenul din data de 
05.12.2017, se amână cauza pentru termenul de judecată din data de 06.03.2017, în vederea convocării Adunării 
Generale a Creditorilor și achitarea onorariului curatorului. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor debitoarei SC Iacobia Expres SRL în data de 07.02.2018, la ora 12:00, la sediul acestuia din 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Avansarea de către creditori a sumei de 500 lei reprezentând onorariu curator Pascal A. M., desemnat în dosarul 
nr. 3979/108/2016/a1 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca obiect atragerea răspunderii organelor de conducere 
pentru intrarea în insolvenţă a debitoarei (art. 169 Legea 85/2014).” 
Convocatorul Adunării Generale a fost publicat BPI nr. 2025/30.01.2018.  
Conform Procesului-verbal nr. 104/07.02.2018, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Iacobia 
Expres SRL au comunicat puncte de vedere următorii creditori: 
1. DGRFP Timișoara – prin AJFP Arad – punct de vedere scris transmis prin email, cu nr. 423/ad/02.02.2018. 
2. Municipiul Arad – punct de vedere scris transmis prin fax cu nr. 29388/07.02.2018. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Iacobia Expres SRL, convocată pentru data de 07.02.2018, a hotărât 
următoarele: 
Cu un procent de 99,76% din totalul masei credale (respectiv 100.00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor nu aproba avansarea de către creditori a sumei de 500 
lei reprezentând onorariu curator Pascal A. M., desemnat în dosarul nr. 3979/108/2016/a1 aflat pe rolul Tribunalului 
Arad, având ca obiect atragerea răspunderii organelor de conducere pentru intrarea în insolvenţă a debitoarei (art. 169 
Legea 85/2014). 
Procesului-verbal nr. 104/07.02.2018 a fost publicat BPI nr. 2883/09.02.2018 și depus la dosarul cauzei.  
La data de 27.02.2018, creditorul DGRFP Timișoara – prin AJFP Arad a avansat suma de 500 lei pentru plata 
onorariului curatorul, dovada plății fiind depusă de către lichidatorul judiciar la dosarul cauzei. 
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La termenul de judecată din data de 06.03.2018, cauza se amână pentru termenul de judecată din data de 27.03.2018, 
pentru ca curatorul să depună întâmpinarea formulată. La termenul de judecată în data de 27.03.2018, cauza se amână 
pentru următorul termen de judecată din data de 22.05.2018, în vederea studierii întâmpinării formulate de Iacob V., 
prin care a arătat că este de acord cu admiterea acțiunii doar în măsura în care se face dovada că SC Iabia Expres SRL a 
intrat în procedura insolvenței din cauza administrării necorespunzătoare, cu neglijență și cu rea credință a acestuia. 
La termenul de judecată din data de 22.05.2018, prin Sentința civilă nr. 318/22.05.2018 pronunțată de Tribunalul Arad 
în cadrul dosarului nr. 3979/108/2016/a1, a fost admisă acțiunea formulată și precizată de reclamantul Consultant 
Insolvență SPRL, respectiv a obligat pârâții să suporte în solidar din averea personală suma de 52.402,50 lei 
repezentând pasivul debitoarei SC Iacobia Expres SRL, respectiv a obligat pârâții în solidar să plătească subscrisei în 
calitate de reclamant suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.  
Lichidatorul judiciar va transmite Sentința civilă nr. 318/22.05.2018 către creditorul bugetar în vederea punerii în 
executare a acesteia. 
VI. Referitor la cererea de plată formulată de Delta IPURL. Fostul lichidator judiciar al debitoarei Iacobia Expres SRL 
Delta IPURL a formulat și a depus la Tribunalul Arad cererea de plată prin care a solicitat plata sumei de 1.420,40 lei, 
din care 1.000 lei + TVA reprezentând onorariul lichidatorului judiciar stabilit prin Încheierea din data de 04.04.2017 
pronunțată de Tribunalul Arad și suma de 230,40 lei reprezentând cheltuieli de procedură, creanță născută după data 
deschiderii procedurii. Subscrisa Consultant Insolvență a analizat cererea de plată formulată de Delta IPURL, respectiv 
a apreciat cererea de plată ca fiind întemeiată. 
Luând în considerare vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și nu deține 
disponibilități bănești, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL respinge cererea de plată a sumei de 1.420,40 
lei formulată de Delta IPURL, aceasta urmând a fi achitată conform disp. art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, 
respectiv din fondul de lichidare UNPIR.  
VII. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență a debitoarei SC 
Iacobia Expres SRL. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței a debitoarei SC Iacobia Expres 
SRL, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum total de 83,30 lei, astfel:  

Nr. 
Crt. Denumire furnizor Factura Suma (lei) Observaţii 

1 Direcția de Evidență a Persoanelor DEPTM/2123/13.07.2017 1,00 Taxă furnizări date 
2 C.N. Poşta Română S.A. DIV00024486/27.04.2017 9,40 Comunicare acte Tribunalul Arad 
3 C.N. Poşta Română S.A. DIV00024483/27.04.2017 6,30 Comunicare notificare Galetar I. 
4 C.N. Poşta Română S.A DIV00034050/19.06.2017 11,30 Comunicare acte Tribunalul Arad 
5 C.N. Poşta Română S.A DIV00042255/02.08.2017 7,3 Comunicare acte Tribunalul Arad 
6 Depunere numerar lichidator judiciar  PBL nr. 3180/14.05.2018 40,00 Plata certificate constatator 
7 ONRC RC17/D0043718/26.04.2017 8,00 Furnizare informatii ONRC 

TOTAL 83,30 lei  
VIII. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea 
fi valorificate și nu sunt fonduri de distribuit în cadrul procedurii de faliment,  în conformitate cu prevederile art. 174 
din Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii simplificate 
de insolvență a debitorului SC Iacobia Expres SRL şi radierea debitorului din Registrul Comerțului şi pe cale de 
consecinţă, descărcarea subscrisei, Consultant Insolvență SPRL, de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la 
procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, asociaţi, respectiv plata onorariului lichidatorului judiciar 
în cuantum de 4.760 lei și a sumelor avansate pentru plata cheltuielilor de procedură de 83,30 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


