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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1685 Din data de 12.12.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4371/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Cristian 

Desideriu Debreni. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 

– 12:30. 

3. Debitor: SC Comserv Enache Nicolae SRL, cod de identificare fiscală: 30730635; Sediul social: localitatea 

Fântânele, nr. 374 A, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1085/2012. 

4. 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, atribut fiscal RO; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 

0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 

5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Comserv Enache Nicolae 

SRL, conform Sentinței civile nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, în 

dosarul nr. 4371/108/2016, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 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, 

privind debitorul SC Comserv Enache Nicolae SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 

Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  

în procedura de faliment a debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL 

Număr dosar 4371/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  

Judecător sindic Cristian Desideriu Debreni.  

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Comserv Enache Nicolae SRL. 

I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 

Raportul lunar privind descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în 

condițiile art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 21802/16.11.2018. 

Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate.  

II. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014  

Până la data prezentului raport, lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea arhivei contabile și averii debitoarei SC 

Comserv Enache Nicolae SRL, întocmind următoarele procese verbale de inventariere (predare-primire): 

- Proces verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1080 din data de 17.09.2018, 

- Proces verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1133 din data de 26.09.2018, 

- Proces verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1240 din data de 05.10.2018, 

- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1245 din data de 05.10.2018, 

- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1266 din data de 08.10.2018, 

- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1064 din data de 09.10.2018, 

- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1282 din data de 10.10.2018, 

- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1466 din data de 01.11.2018, prin care reprezentantul debitoarei falite 

predă lichidatorului judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL următoarele bunuri, 

- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1486 din data de 05.11.2018, prin care reprezentantul debitoarei falite 

predă lichidatorului judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL următoarele bunuri, 

Precizăm faptul că administratorul special Enache Nicolae nu a predat integral lichidatorului judiciar bunurile ce 

figurează în evidența contabilă cu o valoare de inventar de peste 20.000,00 lei. 

De asemenea, precizăm faptul că documentele contabile aferente triimestrului III ( iulie – septembrie 2018) nu au fost 

predate în integralitate lichidatorului judiciar. 

III. Referitor la situația creanțelor de recuperat ale debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL 

În urma analizei efectuate de către lichidatorul judiciar numit în cauză, a documentelor contabile predate precum și a 

soldurilor restante existente în baza de date contabilă a debitoarei falite, s-a constatat faptul că SC COMSERV 

ENACHE NICOLAE SRL  - în faliment, in bancrupcy, en failite înregistrează sume neîncasate de la următorii debitori: 

- SC ENKLEAN ROMVEST SRL, CUI RO33879020, J02/1248/2014, cu sediul în Sat Fântânele, Comuna Fântânele, 

Str.FÎNTÎNELE Nr. 374A, Județ Arad - 267.738,79 lei, 

- SC MEDIA CAFFE SRL, CUI RO30007981, J02/346/2012, cu sediul în Municipiul Arad, Str. POETULUI Nr. 1/C, 

Hala ZS2/7-10-B, Județ Arad - 15.167,26 lei, 

- SC DHL INTERNATIONAL SRL, CUI RO1590678, J40/13745/1991, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Calea 

FLOREASCA Nr. 169A, Etaj 8 – 132 lei. 

Lichidatorul judiciar a procedat la somarea debitorilor enumerați în vederea recuperării cât mai rapide a debitelor 

înregistrate de aceștia către SC Comserv Enache Nicolae SRL, prin transmiterea de scrisori recomandate cu confirmare 

de primire.  

Debitorii menționați  au înțeles să nu achite debitele restante comunicate de către subscisa prin intermediu somațiilor, 

astfel că lichidatorul judiciar a procedat la demararea demersurilor instituite de lege în vederea recuperării creanțelor.  
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Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 

13.11.2018 a hotărât la punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi: 

- Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 

averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un procent de 

100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 

Creditorilor a solicitat lichidatorului judiciar să formuleze cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a 

administratorului statutar Enache Nicolae pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 

- Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 

averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un procent de 

100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 

Creditorilor a solicitat lichidatorului judiciar să formuleze cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a 

administratorului statutar Enache Nicolae în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 

85/2014, lichidatorul judiciar a publicat un anunț în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.11.2018, prin 

intermediul căruia a anunțat faptul că, în temeiul disp. art. 61 din Legea 85/2014, organizează selectie de ofertă pentru 

angajarea unui avocat în vederea recuperării creanțelor debitoarei. A precizat faptul că ofertele trebuie să cuprindă 

onorariul solicitat, inclusiv cheltuieli cu taxe, deplasări și că trebuie să fie depuse până la 23.11.2018 ora 15.00, la 

sediul ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, prin fax 0256/220827, 

sau e-mail office@consultant-insolventa.ro.  

De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit un raport de activitate privind ordinea de zi a Adunării Creditorilor din 

data de 10.12.2018, în care a prezentat detaliat necesitatea angajării unui avocat, raport publicat în Buletinul 

procedurilor de insolvență nr. 22939 din 03.12.2018. 

Astfel, angajarea serviciilor unui avocat specializat este necesară având în vedere următoarele motive: 

Activitatea debitoarei dinaintea deschiderii procedurii de insolvenţă a generat o serie de creanţe, identificate în 

contabilitatea falitei sau prin actele de verificare întreprinse de către lichidatorul judiciar însuşi, care, pentru atingerea 

scopului principal al procedurii insolvenţei şi falimentului, se impune să fie urmărite, în sensul descris de Codul de 

Procedură Civilă şi de Legea nr. 85/2014, prin formularea unor cereri de chemare în judecată sau arbitraj. 

Deschiderea procedurii falimentului asupra SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL nu a generat, în realitate, nicio 

modificare substanţială asupra acestui demers de recuperare a creanţelor falitei, fiind cu atât mai important în acest 

moment, ca litigiile  pe care le-am identificat ca fiind oportune pentru viitor, să fie iniţiate, şi în măsura posibilului 

(chiar din perspectiva solvabilităţii debitorilor în discuţie) creanţele identificate să fie recuperate. 

Din acest punct de vedere, pentru lichidatorul judiciar CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL este evident că se 

impune continuarea activităţii de recuperare a acestor creanţe prin formularea şi înaintarea de noi cereri/acțiuni în 

instanță. 

Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar consideră că este necesară angajarea unui specialist pentru introducerea și 

susținerea dosarelor privind răspunderea patrimonială a administratorului statutar în temeiul art. 169 din Legea 85/2014 

precum și antrenarea a răspunderii patrimoniale a administratorului specia Enache Nicolae în temeiul disp. art. 84 alin. 

(1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014. 

Cuantumul creanţelor identificate, neprescrise şi apreciate ca fiind posibil de recuperat este de 283.038,05 lei, sumă ce 

poate îndestula în integralitate masa pasivă a debitoarei.  

În cadrul dosarului de insolvenţă a debitoarei SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL nr. 4371/108/2016, în vederea 

soluţionării litigiilor aflate pe rolul instanţei la data acestui raport, precum şi pentru formularea, introducerea şi 

soluţionarea litigiilor viitoare, lichidatorul judiciar apreciază ca fiind imperativă, de necesitate categorică şi 

condiţionată, desemnarea unui avocat care va asigura sevicii juridice avocaţiale, servicii de consultanţă juridică pentru 

debitoarea SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL în litigiile în care subscrisa societate de insolventă are/va avea 

calitatea de parte implicată. 

Organul de specialitate angajat va fi responsabil de: redactarea juridică de acţiuni şi alte cereri procedurale, asistarea 

lichidatorului judiciar și a debitorului în litigiile actuale şi viitoare, reprezentarea în instanţă, precum şi formularea şi 

susţinerea căilor de atac. 

Prezentăm mai jos o sinteză a ofertelor depuse la sediul lichidatorului judiciar cu privire la litigiile şi volumul de lucru 

necesar fiecărui dosar:  

Oferta 1 – Cabinet Avocat Duțulescu Leonard – a solicitat un onorariu ce se va percepe conform Tabloului onorariilor 

minimale stabilit prin Hotărârea nr. 272/26.08.2017 a Consiliului UNBR, potrivit art. I A pct. 2.2 din Anexa la această 

hotărâre, astfel: 

Nr. 

crt. Denumire 

Debit de recuperat - 

lei 

Onorariu 

solicitat - lei 

1 Enklean Romvest SRL 267.738,79 lei 7.500 lei 

2 Media Caffe SRL 15.167,26 lei 758 lei 

3 

Antrenare răspundere 

administrator statutar ------ 960 lei 



3 

 

4 

Antrenare răspundere 

administrator special ------ 960 lei 

Oferta 2 – Cabinet Avocat Bulz Ovidiu – a solicitat un onorariu ce se va percepe conform Tabloului onorariilor 

minimale stabilit prin Hotărârea nr. 272/26.08.2017 a Consiliului UNBR, astfel: 

Nr. 

crt. Denumire 

Debit de recuperat - 

lei 

Onorariu 

solicitat - lei 

1 Enklean Romvest Srl 267.738,79 lei 10.500 lei 

2 Media Caffe SRL 15.167,26 lei 2.500 lei 

3 

Antrenare răspundere 

administrator statutar ------ 2.000 lei 

4 

Antrenare răspundere 

administrator special ------ 2.000 lei 

Oferta 3 – Cabinet Avocat Bulz Ovidiu – a comunicat lichidatorului judiciar o ofertă de onorarii, solicitând următoarele 

sume:  

Nr. 

crt. Denumire 

Debit de recuperat - 

lei 

Onorariu 

solicitat - lei 

1 Enklean Romvest Srl 267.738,79 lei 9.000 lei 

2 Media Caffe SRL 15.167,26 lei 1.000 lei 

3 

Antrenare răspundere 

administrator statutar ------ 2.000 lei 

4 

Antrenare răspundere 

administrator special ------ 2.000 lei 

Oferta 4 – Cabinet Avocat Gaiță Mihai – a comunicat lichidatorului judiciar o ofertă de onorarii, solicitând următoarele 

sume: 

Nr. 

crt. Denumire 

Debit de recuperat - 

lei 

Onorariu 

solicitat - lei 

1 Enklean Romvest Srl 267.738,79 lei 9.000 lei 

2 Media Caffe SRL 15.167,26 lei 1.000 lei 

3 

Antrenare răspundere 

administrator statutar ------ 2.000 lei 

4 

Antrenare răspundere 

administrator special ------ 2.000 lei 

În vederea aprobării desemnării de către lichidatorul judiciar a Cabinetului de Avocat Duțulescu Leonard precum și a 

onorariului cuvenit, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor având pe ordinea de zi următoarele puncte: 

(1). Prezentarea situației creanțelor de recuperat și a dosarelor ce urmează a fi promovate de către lichidatorul judiciar. 

(2). Stabilirea onorariului pentru avocatul desemnat de către lichidatorul judiciar Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard. 

 Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 22601/27.11.2018 și a fost depus la dosarul 

cauzei. 

Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 10.12.2018 a hotărât: 

-Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 

averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un procent de 

100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 

Creditorilor a luat act de situația creanțelor de recuperat și a dosarelor ce urmează a fi promovate de către lichidatorul 

judiciar. 

-Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 

averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un procent de 

100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 

Creditorilor a aprobat propunerea lichidatorului judiciar privind numirea și stabilirea remunerației avocatului Leonard 

Duțulescu așa cum a fost soliciată de acesta prin oferta depusă. 

Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1667/10.12.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 

nr. 23582 din 11.12.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la secțiunea Dosare: http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Comserv-Enache-

Nicole-SRL-din-data-de-10.12.2018.pdf. 

IV. Referitor la disp. art. 154 alin.2 din Legea nr. 85/2014  

În vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, lichidatorul judiciar 

Consultant Insolvenţă SPRL a organizat o selecţie de oferte evaluatori membri ANEVAR, publicând astfel anunţul 

privind concursul de selecţie în ziarul Evenimentul zilei în data de 26.10.2018, ofertele urmând a fi depuse până la data 

de 02.11.2018, pe fax, mail sau la sediul procesual al administratorului judiciar, situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, 

nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 
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Până la data convocării Adunării Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar 

următoarele oferte de evaluare a mijloacelor fixe, anexate la acest raport: 

I. Oferta MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR prin Cojocaru M. – expert evaluator, membru titular 

ANEVAR, în vederea evaluării bunurilor mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar) din patrimoniul debitoarei SC 

Comserv Enache Nicolae SRL, prin intermediul căreia se propune onorariul în cuantum de 1.600 lei (inclusiv taxe, 

impozite și contribuții, precum și costul cu deplasarea), termenul de efectuare a evaluării este de maxim 10 zile 

lucrătoare de la data identificării bunurilor de către evaluator și punerea la dispoziție a documentelor solicitate, 

respectiv plata onorariului se va face în termen de 30 zile de la data depunerii evaluării. 

II. Oferta Tărăsescu I. Paul-Octavian Expert evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile (mijloace fixe și obiecte 

de inventar) aflate în patrimoniul debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, prin intermediul căreia se propune un 

onorariu în cuantum de 3.500 lei, fără TVA, termen de finalizare a raportului de evaluare de 15 zile de la data 

efectuării inspecției bunurilor și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, respectiv plata integrală 

a onorariului la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni. 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Comserv Enache 

Nicolae SRL în vederea numirii și stabilirii remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile 

aflate în proprietatea debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL, conform ofertelor anexate, Adunarea Generală a 

Creditorilor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 13.11.2018 a hotărât: 

Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 

averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un procent de 

100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 

Creditorilor a aprobat oferta evaluatorului ANEVAR care are cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere financiar - 

oferta de evaluare formulată de MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR prin Cojocaru M.   

Lichidatorul judiciar a informat reprentanții firmei de evalaluare că au fost desemnați în cadrul dosarului pentru 

efectuarea evaluării bunurilor mobile. 

Reprezentanții lichidatorului judiciar s-au deplasat împreună cu Cojocaru M. – expert evaluator, membru titular 

ANEVAR, în vederea efectuării inspecției bunurilor mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar) din patrimoniul 

debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL inventariate de către subscrisa. 

 IV. Referitor la disp. art. 152 - 153 din Legea nr. 85/2014  

Lichidatorul judiciar, în vederea conservării patrimoniului, având în vedere faptul că în averea  debitorului  nu  există  

suficiente  lichidități, a luat măsura transportului și depozitării bunurilor mobile inventariate la punctul de lucru din 

Drobeta Turnu Severin unde acestea sunt depozitate fără costuri suplimentare și în condiții de securitate. 

VI. Referitor la adresa nr. 17544/01.11.2018 transmisă de către Casa de Asigurări de Sănătate Arad  

La sediul lichidatorului judiciar al debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL situat în Timișoara, str. Nicu Filipescu, 

nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, a fost transmisă prin poștă adresa nr. 17544 din 01.11.2018, prin care, Casa de Asigurări de 

Sănătate Arad ne-a comunicat statele de plată pentru lunile februarie, martie și aprilie 2018 întocmite de firma de 

contabilitate a angajatorului SC Comserv Enache Nicolae SRL, în vederea înscrierii creanței dnei Radu E. S. în tabelul 

suplimentar al creditorilor SC Comserv Enache Nicolae SRL.  

Casa de Asigurări de Sănătate Arad mai precizează și faptul că statele de plată cuprind și sumele aferente concediilor 

medicale neplătite, conform susținerilor fostei angajate Radu E. S. și a sesizării acesteia către ITM Arad.  

Lichidatorul judiciar, în urma analizei documentelor anexate, a procedat la formularea unei notificări către Casa de 

Asigurări de Sănătate Arad înregistrată sub nr. 1556 din 19.11.2018 prin care a învederat următoarele aspecte: 

-SC Comserv Enache Nicolae SRL a intrat în procedura de faliment la data de 18.04.2018 conform sentinței civile nr. 

244 din 18.04.2018 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția Civilă în dosarul 4371/108/2016, fiind numit lichidator 

judiciar SCP FALIMVEST SPRL, 

-Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar de creanțe a 

fost 09.07.2018, 

-Subscrisa Consultant Insolvență SPRL reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George a fost desemnată 

lichidator judiciar prin Sentința civilă nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a 

Civilă, în dosarul nr. 4371/108/2016. 

Având în vedere toate aceste considerente, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL a 

comunicat Casei de Asigurări de Sănătate Arad faptul că suntem în imposibilitatea înscrierii d-nei Radu E. S. în tabelul 

suplimentar de creanțe. 

VII. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar 

Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar a avansat suma de 545,07 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de 

procedura de faliment, nerecuperate până în prezent, astfel: 

Nr. 

Crt. 
Denumire furnizor Factura 

Suma 

(lei) 
Observaţii 

1 
C.N. Poşta Română 

S.A. 
DIV00044419/10.09.2018 7,30 lei 

transmitere notificare administrator / asociat 

debitoare 

2 
C.N. Poşta Română 

S.A. 
DIV00044420/10.09.2018 7,30 lei transmitere notificare debitoare 
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3 
C.N. Poşta Română 

S.A. 
DIV00045288/14.09.2018 6,30 lei 

transmitere notificare SCP FALIMVEST 

SPRL 

4 
C.N. Poşta Română 

S.A. 
DIV00045757/18.09.2018 7,80 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

5 
SC NIS PETROL 

SRL 
326067/26.09.2018 

270,03 

lei 
Alimentare combustibil 

6 
C.N. Poşta Română 

S.A. 
DIV00052541/25.10.2018 22,40 lei Transmitere somatii plata 

7 
C.N. Poşta Română 

S.A. 
DIV00052558/25.10.2018 7,52 lei Transmitere notificare catre asociat unic 

8 ONRC RC18/26.10.2018 20,00 lei Furnizare informatii 

9 
C.N. Poşta Română 

S.A. 

CONTM010 

0007708/18.09.2018 
3,00 lei 

Transmitere notificare catre Libra Internet 

Bank 

10 
C.N. Poşta Română 

S.A. 

CONTM010 

0007707/18.09.2018 
3,00 lei 

Transmitere notificare catre Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Arad 

11 
C.N. Poşta Română 

S.A. 
DIV00056168/14.11.2018 12,80 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

12 
C.N. Poşta Română 

S.A. 
DIV00056493/16.11.2018 12,00 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

13 
C.N. Poşta Română 

S.A. 
DIV00056964/19.11.2018 7,80 lei 

transmitere documente Casa de Asigurari de 

Sanatate Arad 

14 
SOCAR 

PETROLEUM S.A. 
0039-00515 

150,02 

lei 
Alimentare combustibil 

15 Olimpiq Media SRL PBL 7278/16.11.2018 99,63 lei Anunt Mica publicitate Evenimentul zilei 

16 
C.N. Poşta Română 

S.A. 
DIV00061402/11.12.2018 7,80 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

  TOTAL 
644, 70 

lei 
  

VIII. Solicitări adresate judecătorului-sindic 

Solicităm respectuos onoratei instanţe să dispună un nou termen de judecată, în vederea continuării procedurii de 

faliment, evaluarea și valorificarea bunurilor din averea debitorului, recuperarea creanțelor debitoarei, respectiv 

formularea cererilor de antrenare a răspunderii administratorului statutar în temeiul art. 169, si a răspunderii 

administratorului special raportat la disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


