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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 752 Data emiterii: 13.06.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2551/115/2017; Tribunal Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 
Juca Petru. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Logic Art & Arhitexture SRL, cod de identificare fiscală: 34822626; Sediul social: comuna Teregova, 
sat Rusca, nr. 83A, jud. Caraș - Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/334/2015. 
4. Creditori: conform tabelului definitiv consolidat întocmit împotriva averii debitoarei. 
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 Logic Art & Arhitexture 
SRL, conform Sentinței civilă nr. 258/JS din data de 12.10.2017 pronunţată de Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II - a 
Civilă, în dosarul nr. 2551/115/2017, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, comunică: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, pentru debitorul SC Logic Art & Arhitexture 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 Logic Art & Arhitexture SRL 
Număr dosar 2551/115/2017 Tribunalul Caraș - Severin, 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 Logic Art & Arhitexture SRL. 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Logic Art & Arhitexture SRL a fost publicat în BPI nr. 6145/22.03.2018 și depus la dosarul cauzei. Până în prezent nu 
s-au formulat contestații împotriva acestui raport. 
II. Referitor la disp. art. 145 din Legea nr. 85/2014. Prin intermediul Sentinței civilă nr. 258/JS/12.10.2017, judecătorul 
– sindic a admis cererea subscrisei, și în temeiul disp. art. 145 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 a dispus începerea 
procedurii generală a falimentului debitorului. Conform disp. art. 145 alin. (2) lit. b din Legea nr. 85/2014, judecătorul-
sindic a desemnat în calitate de lichidator judiciar pe subscrisa, Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, s-a dispus 
dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al debitorului, potrivit disp. art. 145 alin. (2) lit. a 
din Legea nr. 85/2014.  
III. Referitor la disp. art. 146 din Legea nr. 85/2014. În urma începerii procedurii generală de faliment împotriva 
debitoarei, subscrisa a efectuat următoarele activități: a notificat debitorul privind trecerea în procedura de faliment, prin 
poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39896377202, primită în data de 21.10.2017; a notificat 
administratorul social Galescu F. privind trecerea debitorului în procedura de faliment, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39896377212, primită în data de 30.10.2017; a notificat creditorul SC 
Holver SRL privind trecerea debitorului în procedura de faliment, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39896377192, primită în data de 30.10.2017; a notificat creditorul AJFP Caraș - Severin privind trecerea 
debitorului în procedura de faliment, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39896377182, primită în data de 31.10.2017; a publicat notificarea privind trecerea debitorului în procedura de 
faliment, în BPI nr. 20306/30.10.2017; a publicat anunțul privind trecerea debitoarei în procedura de faliment, în 
cotidianul România Liberă, publicat în data de 31.10.2017. În urma publicării notificării privind trecerea debitorului în 
procedura de faliment, creditorul AJFP Caraș - Severin a formulat declarație de creanță, în termen, prin intermediul 
căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 753.00 lei. Astfel, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul 
suplimentar de creanțe împotriva averii debitorului. Acest tabel a fost publicat în BPI nr. 24226/22.12.2017. 
Lichidatorul judiciar, a întocmit tabelul definitiv consolidat de creanțe împotriva averii debitorului. Acest tabel a fost 
publicat în BPI  nr. 2073/31.01.2018. 
IV. Referitor la cererea de plată formulată de către creditorul AJFP Caraș – Severin. Prin intermediul adresei nr. 
2/03.01.2018, creditorul AJFP Caraș - Severin a formulat cerere de plată, prin intermediul căreia, cf. disp. art. 102 alin. 
(6) din Legea nr. 85/2014, a solicitat plata sumei de 1.363 lei reprezentând obligații fiscale curente, compuse din debite 
născute ca urmare a depunerii declarației 112 pentru luna septembrie 2017. Precizăm faptul că declarația 112 aferentă 
lunii septembrie 2017 a fost depusă în cadrul procedurii generală de insolvență a SC Logic Art & Arhitexture SRL, însă 
subscrisa nu a avut cunoștință de această declarație, având în vedere faptul că, până în prezent, reprezentantul 
debitorului nu a contactat lichidatorul judiciar și nu a comunicat subscrisei documentele contabile și informațiile 
solicitate prin intermediul adreselor comunicate. Astfel, subscrisa va admite cererea de plată formulată de către 
creditorul AJFP Caraș - Severin, prin intermediul căreia s-a solicitat plata sumei de 1.363 lei reprezentând obligații 
fiscale curente. Răspunsul lichidatorului judiciar a fost transmis către creditor prin intermediul poștei electronice.  
V. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. În temeiul disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar a formulat și a depus la dosarul cauzei, cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere 
ale debitorului, reprezentate prin administrator Galescu F. S-a format astfel dosarul nr. 2551/115/2017/a1 aflat pe rolul 
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Tribunalului Caraș - Severin. La termenul de judecată din data de 18.01.2018, prin Sentința civilă nr. 21/JS/18.01.2018, 
publicată în BPI nr. 3521/19.02.2018, judecătorul-sindic a dispus admiterea acţiunii în răspundere patrimonială 
formulată de Consultant Insolvenţă SPRL împotriva pârâtului Galescu F. şi în consecinţă, a dispus atragerea răspunderii 
patrimoniale a pârâtului pentru suma de 45.661,81 lei. Împotriva Sentinţei civile nr. 21/JS din 18.01.2018, pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 2551/115/2017/a1, 
pârâtul Galescu F. a formulat apel, comunicat subscrisei în data de 12.03.2018. La primul termen de judecată din data 
de 19.04.2018, prin Decizia civilă nr. 245/se admite excepția netimbrării apelului, respectiv este anulat apelul formulat 
de către apelantul Galescu F. împotriva Sentinței civile nr. 21/JS/18.01.2018 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în 
dosarul nr. 2551/115/2017/a1, ca netimbrat. Lichidatorul judiciar prin avocat a formulat cerere adresată Biroului 
Excutor Judecătoresc Brad T. G. prin care a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu Sentința civilă nr. 
21/JS/18.01.2018, pronunțată de către Tribunalul Caraș-Severin, respectiv a Deciziei civile nr. 245/19.04.2018, 
pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, împotriva debitorului Galescu F., obligat la plata către subscrisa SC Logic Art 
& Arhitexture SRL a sumei de 45.661,81 lei. Astfel, a fost constituit dosarul execuțional nr. 46/ex/2018. 
VI. Referitor la sumele avansate de către subscrisa, în cadrul procedurii. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 181,37 lei. 
VII. Concluzii și solicitări adresate judecătorului – sindic. Solicităm respectuos Onoratei Instanțe să dispună un termen 
de judecată, în vederea continuării procedurii de faliment și continuarea executării silite împotriva debitorului Galescu 
F. și recuperarea creanțelor. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
 


