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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1361 din data de 15.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5099/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Stancu C.. 
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 Fane Construct SRL, cod de identificare fiscală: 18437637; Sediul social: Pecica, nr. 539, jud. Arad; 
Număr de ordine în registrul comerţului J2/381/2006. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, 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 Fane Construct SRL, 
conform Încheierii civile nr. 102 din data de 20.04.2017 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
nr. 5099/108/2016, în temeiul art. 59 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, pentru debitorul SC 
Fane Construct SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) filă. 

Consultant Insolvență SPRL,lichidator judiciar 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, pentru 

debitorul SC Fane Construct SRL 

Număr dosar 5099/108/2016 Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Fane Construct SRL. 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Fane Construct SRL, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 18521/03.10.2018. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport 
de activitate. 
II. Referitor la dosarul nr. 5099/108/2016/a2. La termenul de judecată din data de 02.10.2018, prin Hotărârea nr. 
573/02.10.2018 pronunțată în cadrul dosarului nr. 5099/108/2016/a2, este admis apelul declarat de pârâtul Pete Ş.în 
contradictoriu cu intimatul-reclamant Consultant de Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Fane 
Construct SRL, împotriva sentinţei civile nr. 272/26 aprilie 2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr. 
5099/108/2016/a2, având ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale. Este schimbată în parte sentinţa atacată în sensul 
că reduce obligaţia de plată a pârâtului de la suma de 163.502 lei la un cuantum de 151.953 lei, menţinând în rest 
dispoziţiile sentinţei atacate. Obligă intimatul Consultant Insolvență SPRL să plătească pârâtului din averea debitoarei 
suma de 100 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. În vederea plății sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată către pârâtul Pete Ș., lichidatorul judiciar a comunicat către dl. Pete Ș. și avocatul Lazăr L. adresa nr. 
1357/15.10.2018 și adresa nr. 1358/15.10.2018 prin care a solicitat comunicarea contul bancar IBAN al dl. Pete Ș..  
Imediat după primirea Hotărârii nr. 573/02.10.2018 pronunțată în cadrul dosarului nr. 5099/108/2016/a2, lichidatorul 
judiciar va proceda la comunicarea acesteia către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, în vederea punerii 
în executare a acesteia. 
III. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Solicităm respectuos Onoratei Instanțe să dispună un nou termen de 
judecată, în vederea întocmirii raportului prevăzut de disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  


