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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 1745 Data emiterii: 25.11.2019 
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, conform Sentinței civile 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 temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Construcții Manutenzzione 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 simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Construcții Manutenzzione SRL 

Număr dosar 1355/108/2019, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Flavius Virgiliu Bradin 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Construcții Manutenzzione SRL. 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Construcții Manutenzzione SRL a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 20410/29.10.2019 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Raport-de-activitate-SC-
Constructii-Manutenzzione-SRL-termen-30.10.2019.pdf. 
II. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului 
preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Construcții Manutenzzione SRL, tabelul fiind publicat în BPI nr. 20331/28.10.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-
impotriva-averii-SC-Constructii-Manutenzzione-SRL.pdf.  
III. Referitor la identificarea bunurilor existente în averea debitorului. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice, la data de 31.12.2013 societatea debitoare înregistrează următoarele active: 

Denumire indicatori 31.12.2013 
Total active imobilizate 0 
Total active circulante, din care: 79.620 lei 
- stocuri 0 
- creanţe 5.331 lei 
- casa şi conturi la bănci 74.289 lei 
Total Activ 79.620 lei 

Astfel, lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire notificarea nr. 941/12.09.2019 prin care a 
solicitat Primăriei Municipiului Arad, să comunice subscrisei dacă societatea Construcții Manutenzzione SRL figurează 
în evidențele fiscale ale Primăriei Arad cu bunuri impozabile. 
Prin adresa din data de 23.09.2019, Primăria Municipiului Arad prin Direcția Venituri Serviciul Impunere Persoane 
Juridice a comunicat următoarele:  
- SC Construcții Manutenzzione SRL nu figurează în evidența fiscală; 
- Societatea nu are puncte de lucru pe raza Municipiului Arad, conform datelor obținute de pe site-ul ONRC; 
- Debitoarea 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.  
Subscrisa a transmis 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.  
Conform adresei nr. 120860/13.11.2019 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunurile imobile ale SC Construcții Manutenzzione SRL.  
De asemenea lichidatorul judiciar 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 
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să comunice dacă debtioarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-
autovehicule.  
Conform adresei nr. 26829/28.10.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Arad, în urma verificărilor efectuate în baza de date automatizată a S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, 
SC Construcții Manutenzzione SRL nu figurează cu autovehicule înmatriculate în jud. Arad.  
IV. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Întrucât documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia 
lichidatorului judiciar de către reprezentanţii debitoarei, acesta nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie 
incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014. Faţă de situaţia enunţată, apreciem că administratorul social al 
debitoarei dl. Andreca D. prejudiciază creditorul bugetar D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad, prin faptul că nu 
colaborează cu lichidatorul judiciar în vederea valorificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul 
debitorului SC Construcții Manutenzzione SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  
Există prezumția că administratorul social a utilizat în interes personal disponibilitățile bănești din averea debitoarei în 
valoare de 74.289 lei. De asemenea, având în vedere că nedepunerea de către debitor a actelor contabile, conform art. 
82 din Legea nr. 85/2014, crează o prezumţie relativă a neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de 
cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi, această prezumţie fiind statuată şi de art. 169 
lit. d) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar a procedat la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Andreca D. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și lit. d) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat Onoratei Instanțe să dispună 
obligarea pârâtului dl. Andreca D. la plata către debitoarea insolventă a sumei de 58.305,00 lei, reprezentând pasivul 
societății. 
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1355/108/2019/a1, până la data întocmirii prezentului raport de activitate 
nefiind stabilit primul termen de judecată.  
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, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorului D.G.R.F.P. Timișoara 
prin A.J.F.P. Arad cu privire la întocmirea și înaintarea la Tribunalul Arad a cererii 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, prin notificarea nr. 1512/08.11.2019, publicat în BPI nr. 21400/11.11.2019, afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Notificarea-
creditorilor-debitorului-SC-Constructii-Manutenzzione-SRL.pdf  
La data de 22.11.2019 creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad a depus la dosarul cauzei note de ședință, 
prin care a arătat că nu se impune avansarea de sume de către creditorii societății debitoare, pentru continuarea 
procedurii insolvenței, cheltuielile ocazionate de continuarea procedurii insolvenței urmând a fi recuperate din fondul de 
lichidare prevăzut de art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care creditorul A.J.F.P. Arad se opune 
închiderii procedurii. De asemenea, prin notele de ședință, creditorul bugetar a solicitat instanței continuarea procedurii 
insolvenței până la soluționarea definitivă a acțiunii de atragere a răspunderii. 
V. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 166,03 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00043731 13.09.2019 58.40 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 

simplificate a insolvenței către creditori, debitor, asociați  

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 13529 13.09.2019 55.31 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 
13.09.2019 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC19/D0170217 08.10.2019 20.00 lei solicitare informații ONRC 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00048807 10.10.2019 6.52 lei transmitere somație către administratorul social 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00012211 28.10.2019 13.00 lei 
transmitere adrese către OCPI Arad și Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor Arad 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00014084 15.11.2019 12.80 lei transmitere documente la Tribunalul Arad 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
166.03 

lei  
VI. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Construcții Manutenzzione SRL și soluționarea dosarului nr. 
1355/108/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Andreca D.  în temeiul art. 
169 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


