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Notificarea creditorilor debitorului SC Construcții Manutenzzione SRL 

Nr.: 1512 Data emiterii: 08.11.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1355/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Flavius 
Virgiliu Bradin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: SC Construcții Manutenzzione SRL, cod de identificare fiscală: 28429194; Sediul social: Sat Sânpaul, 
Comuna Șofronea, nr. 178, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/511/2011. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Construcții Manutenzzione 
SRL, desemnat prin Sentința civilă nr. 643 din data de 04.09.2019 pronunțată în dosarul nr. 1355/108/2019 de către 
Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, în conformitate cu dispozițiile judecătorului-sindic din Sentința civilă nr. 880 din 
data de 30.10.2019 pronunțată în cadrul dosarului nr. 1355/108/2019, notifică: 

Creditorii debitoarei, din care: 
- D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad 
Având în vedere următoarele considerente: 
− conform adresei din data de 23.09.2019, comunicată de Primăria Municipiului Arad prin Direcția Venituri Serviciul 

Impunere Persoane Juridice, debitorul SC Construcții Manutenzzione SRL nu figurează cu bunuri mobile și/sau 
imobile deținute în proprietate, administrare, folosință sau concesiune de la o autoritate publică, în leasing, existând 
posibilitatea nedeclarării bunurilor precum și a modificărilor intervenite în patrimoniu; 

− lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 1391/25.10.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, 
prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Arad cu bunuri imobile, comunicarea 
copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de 
carte de funciară, respectiv a transmis adresa nr. 1392/25.10.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Arad, prin care a solicitat să 
comunice dacă debtioarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule. La data prezentei notificări nu au fost comunicate răspunsurile de către OCPI Arad și 
SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule Arad. 

− la data prezentei notificări, lichidatorul judiciar nu a identificat bunuri existente în averea debitorului SC Construcții 
Manutenzzione SRL, respectiv nu există disponibilități bănești necesare acoperirii cheltuielilor administrative din 
cadrul procedurii simplificate de insolvență; 

− conform Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Construcții 
Manutenzzione SRL, depus la dosarul cauzei, debitorul înregistrează la data de 31.12.2013: creanțe – 5.331 lei și 
disponibilități bănești în conturi bancare și casierie – 74.289 lei. 

− administratorul social al debitorului SC Construcții Manutenzzione SRL Andreca D. nu a răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar privind predarea de urgență a tuturor bunurilor și disponibilităților bănești deținute de către 
debitor, precum și a întregii arhive contabile, conform notificării nr. 940/12.09.2019, comunicată prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39877194425, și a somației nr. 1225/10.10.2019, comunicată prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. VA39996894019, 

lichidatorul judiciar a întocmit și a înaintat Tribunalului Arad cererea de antrenare a răspunderii administratorului social 
al debitorului SC Construcții Manutenzzione SRL Andreca D. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 
85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


