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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 778 din data de 18.06.2018 

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/a1, 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 2 (două) file. 

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. 9323/09.05.2018. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport de 
activitate. 
II. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și g) din Legea nr. 85/2014. Urmare a predării de către reprezentatul 
debitoarei SC Fane Construct SRL dl. Pete Ş. a documentelor financiar-contabile (state de plată din perioada ianuarie 
2011-septembrie 2016; documente contabile aferente lunilor ianuarie 2015-septembrie 2015; documente contabile 
pentru perioada ianuarie 2014-iunie 2014; documente contabile pentru perioada ianuarie 2016-iunie 2016), conform 
Proces-verbal de predare-primire nr. 890/11.07.2017, lichidatorul judiciar a procedat la analiza detaliată a acestora, 
identificând aspecte ce fac incidendete disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și g) din Legea nr. 85/2014. Efectele negative 
pe care societatea le-a suferit ca rezultat al săvârșirii faptei ilicite a administratorului social dl. Pete Ş. menționate 
anterior sunt evidente, prejudiciul creat constând în ajungerea SC Fane Construct SRL în stare de insolvență, acest 
prejudiciu fiind şi cuantificat şi dovedit în mod clar prin cuantumul masei credale a societăţii SC Fane Construct SRL.  
Prin urmare, lichidatorul judiciar a formulat şi a înaintat judecătorului–sindic acţiune de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar al debitoarei SC Fane Construct SRL, dl. Pete Ş. în conformitate cu disp. art. 169 alin. (1) lit. 
a), c), d) și g) din Legea nr. 85/2014, prin intermediul căreia este solicitată obligarea pârâtului Pete Ş. la plata sumei de 
174.327,00 lei, reprezentând pasivul debitoarei rămas neacoperit. Ca rezultat al înaintării acţiunii de către lichidatorul 
judiciar la Tribunalul Arad, a fost constituit dosarul asociat nr. 5099/108/2016/a2, dosar amânat pentru termenul de 
judecată din data de 22.03.2018. La termenul de judecată din data de 22.03.2018 cauza se amână pentru următorul 
termen de judecată stabilit în data de 29.03.2018, în vederea depunerii de către subscrisa lichidator judiciar a notelor 
scrise. Lichidatorul judiciar a depus notele scrise la termenul de judecată din data de 29.03.2018, prin care a solicitat 
Onoratei Instanţe să dispună obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 163.502 lei reprezentând 
pasivul societăţii rămas neacoperit. Lichidatorul judiciar a diminuat suma iniţială de 174.327,00 lei, reprezentând 
pasivul debitoarei SC Fane Construct SRL, motivat de faptul că, potrivit Planului de distribuire parţial pentru debitoarea 
SC Fane Construct SRL publicat în BPI nr. 1354/25.01.2017, fostul lichidator judiciar provizoriu CII Grigorie F., a 
distribuit către creditorul A.J.F.P. Arad suma în cuantum de 10.825,00 lei, sumă pe care înţelegem să o scădem din 
totatul pasivului debitoarei, rezultând astfel pasivul debitoarei SC Fane Construct SRL rămas neacoperit în cuantum de 
163.502 lei, la care se adaugă cheltuielile de procedură prevăzute de disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Cauza s-a amânat pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 26.04.2018, în vederea studierilor notelor 
scrise depuse de către lichidatorul judiciar. La termenul de judecată din data de 26.04.2018, prin intermediul Sentinţei 
nr. 272/26.04.2018 se admite acțiunea precizată, exercitată de reclamanta Consultant Insolvență SPRL, în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei SC Fane Construct SRL, împotriva pârâtului Pete Ș., și în consecință obligă pârâtul 
să suporte pasivul societății debitoare SC Fane Construct SRL în cuantum de 163.502,00 lei, sumă care va intra în 
averea debitoarei, pentru acoperirea pasivului acesteia. În data de 21.05.2018, Pete Ș., prin avocat Lazăr L., depune 
Apel împotriva Sentinței civile nr. 272 din 26.04.2018, pronunțată de Tribunalul Arad. Până la momentul actual, nu s-a 
acordat termen pentru judecarea apelului. 
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III. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Solicităm respectuos Onoratei Instanțe să dispună un nou termen de 
judecată, în vederea continuării procedurii de faliment și soluționarea definitivă a dosarului asociat nr. 
5099/108/2016/a2. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  


