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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 220 Din data de 16.01.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1657/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Rădocă 
Nicoleta. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC AZ General Trans SRL, cod de identificare fiscală: 29242029; Sediul social: Sat Fughiu, comuna 
Oșorhei, nr. 213, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/1834/2011. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC AZ General Trans SRL, 
conform Sentinței nr. 1018/F/2019 din 02.10.2019 pronunțată în dosarul nr. 1657/111/2019 de către Tribunalul Bihor, 
Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport 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 AZ General Trans SRL, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raport 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 AZ General Trans SRL 

Număr dosar 1657/111/2019; Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC AZ General Trans SRL. 
1. Referitor la disp. art. 72 alin. (6) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului 
Bihor din data de 31.05.2019, creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bihor a solicitat deschiderea procedurii 
insolvenței față de debitorul SC AZ General Trans SRL cu sediul în sat Fughiu, comuna Oșorhei, nr. 213, jud. Bihor, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1834/2011, CUI 29242029, în vederea recuperării creanței în sumă 
totală de 152.508 lei, reprezentând obligații fiscale datorate bugetului general consolidat. 
Prin Sentința nr. 1018/F/2019 din data de 02.10.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 1657/111/2019, este 
admisă cererea formulată de creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bihor, cu sediul în Oradea, str. D. 
Cantemir, nr. 2-4, jud. Bihor, împotriva debitoarei SC AZ General Trans SRL cu sediul în sat Fughiu, comuna Oșorhei, 
nr. 213, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1834/2011, CUI 29242029. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 
Consultant Insolvență SPRL. 
Prin Sentința nr. 1018/F/2019 din data de 02.10.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor au fost fixate următoarele 
termene: Termenul limită pentru depunerea creanțelor – 18.11.2019; Termenul limită pentru verificarea creanțelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 09.12.2019; Termenul limită pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanțelor – 06.01.2019; Termenul de judecată în cauză pentru data de 22.01.2020. 
2. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  
Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi 
a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC AZ General Trans SRL la sediul din sat Fughiu, comuna Oșorhei, nr. 213, jud. Bihor, 
notificarea nr. 1255/16.10.2019 privind deschiderea procedurii generale a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39876264418 – plic returnat „sediu mutat”;  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4298/29.XI.2011, asociat unic și 
administratorul social al debitoarei este Pop D., data numirii în funcția de administrator social 07.10.2011, durata 
mandatului nelimitată, având puteri depline. 
Astfel, administratorul judiciar a comunicat asociatului și administratorului social Pop D. notificarea nr. 
1256/16.10.2019 privind deschiderea procedurii generale a insolvenței, la sediul debitorului, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire nr. AR39876264468.  
Conform certificatului constatator nr.: 1860357/21.10.2019 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
începând cu data de 24.09.2014, administratorul social al debitoarei este dl. Vanama M. D., având cetăţenie -, născut în 
data de -, în -, cu o durată a mandatului nelimitată și puteri depline. De asemenea, începând cu data de 24.09.2014, dl. 
Vanama M. D. este asociatul unic al debitorului SC AZ General Trans SRL, cu un aport la capital de 210 lei, echivalent 
eur capital social - 46.66 eur, reprezentând 21 de părți sociale, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 
100% și puteri depline. 
În ceea ce priveşte notificarea asociatului unic actual dl. Vanama M. D., administratorul judiciar a solicitat către 
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timișoara comunicarea adresei de domiciliu/reşedinţă a lui Vanama M. D., cât și a 
adresei de domiciliu/reședință a fostului asociat unic și administrator social Pop D..  
Conform adresei nr. 125853/29.10.2019 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, dl. Pop D. nu a putut fi 
identificat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele menționate de administratorul judiciar, fiind 
necesare date suplimentare (loc/dată naștere, prenume părinți, etc.). 
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Conform adresei nr. 125854/29.10.2019 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, dl. Vanama M. D. nu a 
putut fi identificat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele menționate de administratorul judiciar.  
Administratorul judiciar a formulat adresa nr. 1509/08.11.2019 transmisă Serviciului Pentru Imigrări Al Județului 
Bihor, prin care a solicitat comunicarea adresei de domiciliu/reședință a dl. Vanama M. D., în calitate de asociat unic al 
societății Az General Trans SRL, născut la data de -, în -. Prin Adresa nr. 831048/Spl BH/19.11.2019 emisă de Serviciul 
Pentru Imigrări Al Județului Bihor, a fost comunicat faptul că dl. Vanama M. D. nu figurează în evidențele 
Inspectoratului General Pentru Imigrări.  
Au fost notificați următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului, prin poștă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 Primăria Municipiului Oradea Oradea, Piața Unirii, nr. 1, 410100, jud. Bihor AR39876264428 
2 Direcția Regională Vamală Cluj Oradea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 2, Corp B, CP 410519, jud. Bihor AR39876264438 

3 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 
AR39876264448 

4 D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bihor Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2b, jud. Bihor, 410519 AR39876264458 

Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC AZ General Trans SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19473/16.10.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din 
data de 16.10.2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.   
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Bihor notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenței prin fax, în vederea efectuării 
mențiunilor necesare. 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din 
Legea nr. 85/2014 în data de 25.10.2019, ora 16:00.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1350/25.10.2019, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului SC AZ General Trans SRL.  
4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
respectiv dispozițiile Sentinței nr. 1018/F/2019 din data de 02.10.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 1657/111/2019, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților 
SC AZ General Trans SRL în data de 25.10.2019, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în vederea desemnării administratorului special al societății AZ General Trans SRL. 
Conform Procesului-verbal nr. 1349/25.10.2019 al Adunării Generale a Asociaților SC AZ General Trans SRL, la 
ședința adunării asociaților nu au fost prezenți asociații debitoarei, respectiv președintele de ședință - practician în 
insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că Adunarea Generală 
a Asociaților SC AZ General Trans SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale referitoare la 
valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege. În conformitate cu disp. art. 53 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, pentru soluționarea 
acțiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi reprezentat de un 
curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii 
procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților.  
5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raport întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă privind debitorul SC Az General Trans SRL. Acest raport a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19993/23.10.2019 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-
privind-debitorul-SC-AZ-General-Trans-SRL.pdf  
Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
şi de insolvenţă privind debitorul SC Az General Trans SRL se rețin următoarele: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
- debitoarea nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente perioadei 2014-2019; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2013, rezultă că societatea AZ General Trans SRL nu are o structură economico – financiară 
care să-i permită continuarea activității. 
- debitorul SC AZ General Trans SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar 
• administratorul social nu poate fi gasit. 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC AZ General 
Trans SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – D.G.R.F.P. Cluj prin A.J.F.P. Bihor, precum și a asociatului unic, cu privire la 
propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC AZ General 
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Trans SRL a fost publicată în BPI nr. 20668/31.10.2019, comunicată prin fax și prin poștă cu confirmare de primire nr. 
AR39875873901 către creditorul A.J.F.P. Bihor, prin poștă cu confirmare de primire către debitor și afișată pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Notificare-privind-
propunerea-de-intrare-in-faliment-prin-procedura-simplificata-a-debitorului-AZ-General-Trans-SRL.pdf 
6. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, conform dispozițiilor Sentinței nr. 
1018/F/2019 din data de 02.10.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 1657/111/2019, administratorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului SC AZ General Trans SRL nr. 1445/01.11.2019 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank 
SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, 
Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP 
Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING 
Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria 
Bank SA; Idea Bank. 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
AZ General Trans SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Banca Transilvania SA; Vista Bank; Unicredit 
Bank SA; Banca Comercială Română; Raiffeisen Bank SA; Alpha Bank Romania SA; Garanti Bank SA; Banca 
Românească SA; BRD Groupe Societe Generale; Libra Internet Bank; Garanti Bank SA; OTP Bank România SA; 
Banca Leumi Romania; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Exim Bank; Idea Bank; Patria Bank; Intesa 
Sanpaolo Bank; Porshe Financie Group Romania.  
Conform adresei nr. 601887/2019-11-01 emisă de Raiffeisen Bank prin Centrul operațional Brașov – Colectiv 
Operațiuni Popriri, debitorul SC AZ General Trans SRL nu a fost identificat în prezent cu conturi deschise la Raiffeisen 
Bank, dar acesta a fost titularul contului IBAN RO76 RZBR 00000600 1467 2991 în perioada 28.06.2012-28.12.2019, a 
contului IBAN RO81 RZBR 000006001467 2998 în perioada 04.01.2013-16.09.2013; a contului IBAN RO64 RZBR 
0000 0600 1469 0861 în perioada 28.06.2012-16.09.2013; a contului IBAN RO27 RZBR 0000 0600 1471 7620 în 
perioada 23.07.2012-16.09.2013. 
7. Referitor la situația financiară a debitoarei. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la 
data de 31.12.2013 societatea debitoare înregistrează următoarele bunuri: 

Denumire indicatori 31.12.2013 
Total active imobilizate 39.898 lei 
Total active circulante, din care: 149.906 lei 
- stocuri 43.715 lei 
- creanţe 38.007 lei 
- casa şi conturi la bănci 68.184 lei 

Astfel, administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39876264428 adresa nr. 
1254/15.10.2019 prin care a solicitat Primăriei Municipiului Oradea, să comunice subscrisei dacă societatea AZ General 
Trans SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Oradea cu bunuri impozabile. 
Subscrisa a transmis prin mail adresa nr. 21/06.01.2020 prin care a solicitat Primăriei Comunei Oșorhei, să comunice 
subscrisei dacă societatea AZ General Trans SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Oșorhei cu 
bunuri impozabile. 
Prin adresa nr. 372804/22.10.2019, Primăria Municipiului Oradea a comunicat că societatea AZ General Trans SRL nu 
figurează în baza de date a instituției respective.  
Subscrisa a transmis adresa nr. 1320/24.10.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor prin poștă cu 
confirmare de primire nr. AR39876395122, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI 
Bihor cu bunuri imobile, comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor 
respective, precum și extrasele de carte de funciară.  
Conform Certificatului de identificare a numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele proprietarului 
nr. 122395/25.10.2019 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, nu au fost identificate în evidențele 
O.C.P.I. Bihor înregistrări referitoare la bunurile imobile deținute de SC AZ General Trans SRL.  
De asemenea administratorul judiciar a transmis adresa nr. 1321/24.10.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Bihor, prin fax și prin 
poștă cu confirmare de primire nr. AR39876395132 prin care am solicitat să comunice dacă debtioarea figurează în 
evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule.  
Conform Adresei nr. 69143/08.11.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, au fost furnizate următoarele date cu privire la autovehiculele deținute de SC AZ 
General Trans SRL: 
• Certif. 368069; Stare: înmatriculat; Data emiterii: 22.02.2012; Nr. Înmatr.: BH 11 MWY; Marca: DAF FT95.430S380 
XF95.430 XF 95.430; Culoare: Galben; An fabr.: 2004; Șasiu: XLRTE47XS0E650469; Motor: U65553; CIV: J276171.  
Administratorul judiciar a transmis cererea nr. 1839/28.11.2019 prin poștă cu confirmare de primire nr. 
AR39875399850 către Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor, Serviciul de Investigații Criminale, prin care a 
solicitat sprijinul în identificarea și imobilizarea următorului bun mobil și comunicarea acestui fapt către administratorul 
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G., considerând că acesta a fost 
sustras, având în vedere faptul că administratorul social Vanama M. D. nu a pus la dispoziţia subscrisei bunul mobil 
menționat: Autovehicul marca DAF FT95.430S380 XF95.430 XF 95.430; Nr. Înmatr.: BH 11 MWY;  Șasiu: 



4 
 

XLRTE47XS0E650469; Motor: U65553; Culoare: Galben; An fabr.: 2004; CIV: J276171; Certif. 368069; Stare: 
înmatriculat; Data emiterii: 22.02.2012.  
Prin intermediul adresei nr. 108853/SIC/DC/16.12.2019, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin Serviciul de 
Investigații Criminale a comunicat faptul că Autovehicul marca DAF FT95.430S380, de culoare galbenă, cu numărul de 
înmatriculare BH 11 MWY și numărul de identificare XLRTE47XS0E650469; Motor: U65553, este urmărit ca bun 
căutat pentru executare silită având ID de sechestru 31621 în dosarul de executare nr. 29242029 din data de 31.05.2017, 
cu executor judecătoresc ANAF AJFP Bihor. Având în vedere acest aspect, în momentul identificării autoutilitarei în 
trafic de către organelel de poliție, în baza semnalării existente și prezentate, se va proceda la reținerea documentelor de 
identitate aparținând acesteia și informarea executorului judecătoresc. 
8. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 
85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa 
debitorului SC AZ General Trans SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art-97-din-
Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-AZ-General-Trans-SRL.pdf. 
Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 20585/30.10.2019.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC AZ General Trans 
SRL, se reține următoarele: 
• În data 07.10.2011 este numit în funcția de administrator social al debitoarei dl. Pop D., cu o durată a mandatului 
nelimitată, având puteri conform actului constitutiv, iar în data de 24.09.2014 este numit în funcția de administrator 
social al debitoarei dl. Vanama M. D., cu o durată a mandatului nelimitată. 
• Debitoarea nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente perioadei 2014-2019. 
• La data de 31.12.2013, debitoarea înregistrează următoarele bunuri: activele imobilizate în valoare de 39.898 lei, 
stocurile în valoare de 43.715 lei și disponibilitățile bănești din averea debitoarei în valoare de 74.289 lei. 
• Întrucât documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului 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. 
• Administratorul social al debitoarei dl. Pop D. și administratorul social Vanama M. D. prejudiciază creditorul bugetar 
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bihor, prin faptul că nu colaborează cu administratorul judiciar în vederea 
valorificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC AZ General Trans SRL şi îndestulării 
creditorului bugetar.  
• Există prezumția că administratorul social Pop D. și administratorul social Vanama M. D. au utilizat în interes 
personal bunurile existente în averea debitoarei, respectiv: activele imobilizate în valoare de 39.898 lei, stocurile în 
valoare de 43.715 lei și disponibilitățile bănești din averea debitoarei în valoare de 74.289 lei.  
Conform adresei nr. 125853/29.10.2019 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, dl. Pop D. nu a putut fi 
identificat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele menționate de administratorul judiciar, fiind 
necesare date suplimentare (loc/dată naștere, prenume părinți, etc.).  
Conform adresei nr. 125854/29.10.2019 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, dl. Vanama M. D. nu a 
putut fi identificat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele menționate de administratorul judiciar.  
Administratorul judiciar a formulat adresa nr. 1509/08.11.2019 transmisă Serviciului Pentru Imigrări Al Județului 
Bihor, prin care a solicitat comunicarea adresei de domiciliu/reședință a dl. Vanama M. D., în calitate de asociat unic al 
societății Az General Trans SRL, născut la data de -, în loc. -. Prin Adresa nr. 831048/Spl BH/19.11.2019 emisă de 
Serviciul Pentru Imigrări Al Județului Bihor, a fost comunicat faptul că dl. Vanama M. D. nu figurează în evidențele 
Inspectoratului General Pentru Imigrări.  
Astfel, administratorul judiciar va proceda la înaintarea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Pop 
D. și a administratorului social Vanama M. D.în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 
Tribunalului Bihor, de îndată ce va identifica adresele de domiciliu/reședință ale acestora. 
9. Referitor la disp. art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării în 
ziarul Evenimentul zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă împotriva debitorului SC AZ General Trans SRL, a fost înregistrată la dosarul de insolvenţă cererea de 
admitere a creanței creditorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația 
Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor.  
Conform adresei nr. 11157/22.10.2019 emisă de Direcția Regională Vamală Cluj, debitorul SC AZ General Trans SRL 
nu figurează cu debite vamale restante în evidențele financiar-contabile ale Direcției Regionale Vamale Cluj și ale 
Birourilor Vamale de Interiror și Frontieră din subordine. 
Urmare analizei creanței, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitoarei SC AZ General Trans SRL, respectiv a înscris creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Cluj-Napoca prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor cu o creanţă  în sumă de 152.508 lei, reprezentând 
obligații restante la bugetul general consolidat datorate de către societatea debitoare la data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței, conform Situației obligațiilor restante pentru întocmirea declarației de creanțe nr. 
86151/18.10.2019. 
Astfel, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor formulate împotriva averii 
debitorului SC AZ General Trans SRL nr. 1868/03.12.2019, acesta fiind depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 23086/04.12.2019 afișat pe site-ul administratorului judiciar.  
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Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC AZ General Trans SRL nr. 1871/03.12.2019 a 
fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 23079/04.12.2019.  
10. 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, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC AZ General Trans SRL nr. 3/06.01.2020, tabelul fiind publicat în BPI nr.  56/06.01.2020 și afișat pe site-
ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Tabel-definitiv-de-
creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-AZ-General-Trans-SRL.pdf.  
11. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere dispozițiile Sentinței nr. 1018/F/2019 din 
data de 02.10.2019 pronunţată de către Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1657/111/2019, 
administratorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor la sediul administratorului judiciar 
din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 16.12.2019, ora 12:00, având ordinea de zi: 
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC AZ General Trans SRL. 
(2).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea nr. 1018/2019 din 02.10.2019. 
(3).Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență împotriva debitorului AZ General Trans SRL nr. 1246/15.10.2019, publicată în BPI 
nr. 19473/16.10.2019 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-
insolventa-impotriva-SC-AZ-General-Trans-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 2124/16.12.2019, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 16.12.2019 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. Astfel, 
având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de 
a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 2124/16.12.2019 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 24054/17.12.2019 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-AZ-General-Trans-SRL-din-
16.12.2019.pdf 
Administratorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 07.01.2020, ora 11:00, 
la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea 
ordine de zi: 
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC AZ General Trans SRL. 
(2).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea nr. 1018/2019 din 02.10.2019. 
(3).Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.”  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.01.2020, a fost publicat în BPI nr. 24042/17.12.2019 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-SC-AZ-General-
Trans-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 23/07.01.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 07.01.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. Astfel, 
având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de 
a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 23/07.01.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
243/08.01.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-AZ-General-Trans-SRL-din-data-de-
07.01.2020.pdf  
Administratorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 16.01.2020, ora 10:00, 
la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea 
ordine de zi: 
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC AZ General Trans SRL. 
(2).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința nr. 1018/F/2019 din data de 02.10.2019. 
(3).Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.”  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.01.2020, a fost publicat în BPI nr. 312/08.01.2020 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Convocarea-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-AZ-General-Trans-SRL-in-data-de-
16.01.2020.pdf  
Conform Procesului-verbal nr. 136/16.01.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 16.01.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. Astfel, 
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având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de 
a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 136/16.01.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre 
publicare în BPI și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-AZ-General-Trans-SRL-
din-data-de-16.01.2020.pdf  
12. 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 
AZ General Trans SRL nr. 1425/30.10.2019 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 20810/04.11.2019 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-02.11.2019.pdf  
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC AZ General Trans SRL nr. 1842/28.11.2019 a fost 
depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 22782/29.11.2019 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-
lunar-02.12.2019.pdf  
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC AZ General Trans SRL nr. 16/06.01.2020 a fost 
depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 128/07.01.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-
lunar-02.01.2020.pdf  
13. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum de 129,05 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00012564 16.10.2019 43.80 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale a 

insolvenței către creditori, debitor, asociat 

2 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL14259 16.10.2019 46.65 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 16.10.2019 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00051434 24.10.2019 14.60 lei 
comunicare adrese către OCPI și Servicul Public Comunitar 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor din 
cadrul Instituției Prefectului Jud. Bihor 

4 C.N. Poșta Română SA DIV000053152 04.11.2019 7.30 lei transmitere notificare nr. 1433/30.10.2019 către A.J.F.P. Bihor 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00014082 15.11.2019 7.30 lei 
transmitere adresa nr. 1638/15.11.2019 către Primăria 

Municipiului Oradea 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00013623 28.11.2019 9.40 lei comunicare cerere către IPJ Bihor 

 
Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în 

procedura generală de insolvență 
129.05 lei 

 
14. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC AZ General Trans SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) 
din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui nou termen în vederea îndeplinirii atribuțiilor administratorului judiciar 
prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere imposibilitatea identificării adresei de domiciliu/reședință a administratorului social Vanama M. D., 
născut la data de -, în -, respectiv a administratorului social Pop D., din cauza limitării furnizării de date cu caracter 
personal administratorului judiciar, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să emită o adresă către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, în vederea identificării în arhivele acestuia și comunicării datelor de 
identificare (adresa de domiciliu/reședință, CNP) ale dl. Vanama M. D. și ale dl. Pop D.. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


