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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1217 Data emiterii: 03.10.2018 
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 de creanțe 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 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul 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 Logic Art & Arhitexture SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raportul 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 Logic Art & Arhitexture SRL 

Număr dosar 2551/115/2017 Tribunalul Caraș - Severin, 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 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. 12043/14.06.2018 și depus la dosarul cauzei. Până în prezent nu 
s-au formulat contestații împotriva acestui raport. 
II. Referitor la situația financiară a societății Logic Art & arhitexture SRL. Conform datelor financiar – contabile 
întocmite la data de 31.12.2015 și publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul figura cu casa şi conturi 
la bănci în valoare de 45656 lei. Având în vedere faptul că ultima raportare financiară depusă de către debitor este 
bilanțul întocmit la data de 31.12.2015, iar de la această raportare, debitorul nu a depus la organele fiscale documentele 
prevăzute de lege, s-a presupus faptul că această sumă a fost folosită în interes personal de către asociatul 
unic/administratorul societății Logic Art & Arhitexture SRL, dl.  Galescu F., fapt ce a contribuit la cauzarea unei situații 
financiare nefavorabile a societății și generarea stării de insolvență. Suma menționată s-ar fi dovedit utilă în 
desfășurarea procedurii de insolvență și implicit în vederea îndestulării creditorilor.  
În ipoteza în care suma de 45656 lei nu a fost utilizată în scopul de a achita o parte din datoriile înregistrate, indică 
faptul că a fost folosită de către administratorul social Galescu F., în îndeplinirea scopurilor sale personale şi nu în 
bunul mers al activităţii societăţii Logic Art & Arhitexture SRL. 
Faţă de situaţia enunţată, lichidatorul judiciar a constatat că asociatul unic/administratorul Galescu F. a prejudiciat 
creditorii debitorului prin faptul că nu a colaborat cu subscrisa în vederea îndestulării parţiale a creditorilor.  
Prin urmare, am apreciat că administratorul Galescu F. a prejudiciat creditorii debitorului prin faptul că nu a colaborat 
cu subscrisa în vederea recuperării creanţelor şi îndestulării masei credale. 
În aceste condiții, lichidatorul judiciar a înaintat la Tribunalul Caraș - Severin cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului social Galescu F.. 
III. 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 
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. 245/19.04.2018 se admite excepția netimbrării apelului, respectiv este anulat 
apelul formulat de către apelantul Gălescu 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 Duțulescu L. 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.  
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Astfel, a fost constituit dosarul execuțional nr. 46/ex/2018. Până în prezent nu s-au recuperat sume. Din informațiile 
transmise de executorul judecătoresc, a fost începută executarea silită împotriva dl. Gălescu F., urmând ca în perioada 
următoare să fie recuperate sumele datorate. 
IV. 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 188,89 lei, astfel:  

Nr. 
crt. 

Denumire Număr și dată Suma 
(lei) 

Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00042815/ 04.08.2017 7,80 transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00042814/ 04.08.2017 9,40 transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00042440/ 03.08.2017 7,30 transmitere notificare către SC Holver SRL 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00042398/ 02.08.2017 7,30 transmitere notificare către SC Holver SRL 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00042397/ 02.08.2017 7,30 transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00042715/ 04.08.2017 7,30 transmitere notificare și convocator către Galescu F. 
7 Olimpiq Media SRL MPP4912/ 04.08.2017 44,32 publicare anunț în cotidianul România Liberă 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00048195/ 07.09.2017 12,00 transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 
9 C.N. Poșta Română SA COM00003007/ 26.09.2017 2,70 transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00057916/ 30.10.2017 29,20 transmitere notificări 
11 Olimpiq Media SRL MPP 6827/ 31.10.2017 34,65 contravaloare publicare anunț în cotidian 
12 C.N. Poșta Română SA COM00004074/ 22.12.2017 2,70 transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 
13 C.N. Poșta Română SA DIV00017961/03.04.2018 9,40 transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 
14 C.N. Poșta Română SA DIV00018810/11.04.2018 7,52 Transmitere documente Galescu F. 
  Total cheltuieli 188,89  

V. 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 
 


