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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 832 Din data de 11.03.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1755/112/2019; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 
3.1. Debitor: SC Alka Print & Sign SRL, cod de identificare fiscală: 35582785; Sediul social: Bistrița, str. Ursului, nr. 4, 
Sc. B, ap. 13, jud. Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/122/2016. 
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 Alka Print & Sign SRL, 
conform Sentinței civile nr. 78/2020 din data de 21.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1755/112/2019, în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 
85/2014 comunică: Raport întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea 85/2014 privind debitorul SC Alka Print & 
Sign SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014  

privind debitorul SC Alka Print & Sign SRL  

Număr dosar 1755/112/2019; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin 
Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alka Print & Sign SRL 
1. Date generale privind debitorul SC Alka Print & Sign SRL. Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a 
societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, obţinând informaţii referitoare la 
datele de identificare a societăţii, structura capitalului social, administatorii statutari şi obiectul principal de activitate. 
Astfel, SC Alka Print & Sign SRL, a fost înfiinţată în anul 2016, atribuindu-se codul unic de înregistrare 35582785 şi 
înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/122/2016.  
Sediul social al debitorului: mun. Bistrița, str. Ursului, nr. 4, sc. B, ap. 13, jud. Bistrița-Năsăud. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 813/25.II.2016, conform extrasului din 
Rezoluția nr. 912/3.02.2016, în baza cererii nr. 2153 din data de 29.01.2016 și a actelor doveditoare depuse, persoana 
desemnata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea constituirii, 
înmatricularea și înregistrarea societății Alka Print & Sign SRL, cod unic de înregistrare: 35582785; număr de ordine în 
registrul comerțului: J6/122/2016; cu sediul social în municipiul Bistrița, Strada Ursului nr. 4, scara B, ap. 13, judetul 
Bistrița-Năsăud; domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 - Publicitate; activitate principală: 7311 - Activități 
ale agențiilor de publicitate; capital social: 200 ron, integral varsat, total părți sociale: 20 a cate 10 ron fiecare; fondator: 
Domnici C.; administrator și reprezentant: Domnici C.. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV, nr. 2466/17.VII.2017, prin Hotărârea nr. 
26/08.06.2017 a asociatului unic al SC Alka Print & Sign SRL, s-a decis radierea punctului de lucru din loc. Bistrița, 
jud. Bistrița-Năsăud, str. C-tin Roman Vivu, nr. 1 și deschiderea unui nou punct de lucru în loc. Bistrița, str. Toamnei 
nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud. 
Conform Certificatului Constatator nr. 482789/11.03.2020 emis de ONRC, capitalul social subscris al debitoarei este în 
cuantum de 200 lei, reprezentând 20 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, integral vărsat de către asociatul unic 
Domnici Călin, cetățean -, născut în data de -, în -, cota de participare la beneficii și pierderi: 100%/100%. 
Administratorul social al debitorului este dl. Domnici C., cetățean -, născut în data de -, în -, data numirii în funcție: 
27.01.2016, cu o durată a mandatului de 20 de ani, data expirării mandatului: 27.01.2036.  
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar. Ulterior desemnării în calitate de administrator judiciar a 
practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, prin Sentința civilă nr. 78/2020 din data de 21.02.2020 
pronunţată de către Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
1755/112/2019, s-au întreprins demersurile necesare în vederea respectării obligaţiilor instituite de prevederile art. 58 
din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, notificarea privind 
deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Alka Print & Sign SRL a fost comunicată prin 
poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire următorilor creditori: 
Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de primire 

1 Primăria Municipiului Bistrița Bistrița, Piaţa Centrală, nr.6, C.P. 420040, jud. Bistrița-Năsăud AR39873110667 
2 Directia Regionala Vamală Cluj Strada Dimitrie Cantemir nr. 2, Corp B, Oradea, Jud. Bihor, Cod 410519 AR39873110677 

3 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului  

Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, 
Bucuresti, cod postal 014294 

confirmare de primire 
nereturnată 

4 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bistrița-Năsăud 

Bistrița, B-dul 1 Decembrie nr.6-8, C.P. 420080, jud. Bistrița-Năsăud 
AR39873110697 

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: 
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- a comunicat debitorului SC Alka Print & Sign SRL la sediul social din Bistrița, str. Ursului, nr. 4, Sc. B, ap. 13, jud. 
Bistrița-Năsăud, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 723/02.03.2020, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire; 
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC Alka Print & Sign SRL nr. 
724/02.03.2020 către asociatul unic Domnici C., la adresa de domiciliu.  
De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, i s-a solicitat debitorului să pună la dispoziția 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 
- toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, în 
vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea tuturor actelor procedurale instituite de 
Legea nr. 85/2014; 
- lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute 
în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu precizarea că sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de 
către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie ridicarea dreptului de administrare, respectiv aplicarea amenzii 
prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea 85/2014 de către judecătorul-sindic. 
Având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (1) şi art. 58 din Legea  85/2014, administratorul judiciar a convocat pentru 
data de 13.03.2020, ora 13:00, la sediul social al debitorului din Bistrița, str. Ursului, nr. 4, Sc. B, ap. 13, jud. Bistrița-
Năsăud, Adunarea Generală Ordinară a Asociaților cu următoarea ordine de zi: „1. Desemnarea unui administrator 
special care să reprezinte interesele societății și ale asociaților și care să participe la procedură pe seama debitorului, 
precum și stabilirea retribuției acestuia.” 
Convocatul Adunării Generale Ordinare a Asociaților a fost comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
la sediul social al debitorului, cât și la adresa de domiciliu a asociatului unic Domnici C.. 
De asemenea, notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Alka Print & Sign 
SRL a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4364/03.03.2020, afișată pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Notificare-privind-deschiderea-
procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-averii-debitorului-SC-Alka-Print-Sign-SRL.pdf, precum şi în ziarul 
Național din data de 03.03.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
3. Situaţia financiară a debitorului SC Alka Print & Sign SRL. Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a 
comunicării notificării de deschidere a procedurii generale de insolvență la sediul social al debitorului, cât și la adresa 
de domiciliu a asociatului unic și administratorului Domnici C., reprezentantul debitorului nu a răspuns solicitării 
administratorului judiciar, în sensul că nu a predat documentele financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către debitoarea SC Alka Print & Sign SRL. În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei 
patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 07.03.2019.  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Alka Print & Sign SRL nu este inactivă. 
(conform informațiilor furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatNull.jsp) 
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, debitorul figurează ca persoană impozabilă 
înregistrată în scopuri de TVA, înregistrarea fiind valabilă începând cu data de 01.02.2017. (conform informațiilor 
furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT) 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, ultimele situații financiare depuse de către debitor 
prin administrator Domnici C. sunt încheiate în data de 31.12.2017.  
În perioada 2016-2017 debitorul prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 
Total active imobilizate 4.996 3.429 
Total active circulante, din care: 105.905 73.046 
- stocuri 9.841 0 
- creanţe 50.516 66.193 
- casa şi conturi la bănci 45.548 6.853 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 0 
Total Activ 110.901 76.475 
Total capitaluri proprii 31.569 860 
Total datorii 79.332 75.615 
Venituri înregistrate în avans 0 0 
Total Pasiv 110.901 76.475 

 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 
Cifra de afaceri 304.841 138.817 
Venituri totale 304.841 138.817 
Cheltuieli totale 270.424 168.138 
Profitul sau pierderea brută 34.417 -29.321 
Profitul sau pierderea netă 31.369 -30.709 

Administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39873110667 și prin e-mail, adresa nr. 
704/02.03.2020 prin care a solicitat Primăriei Municipiului Bistrița, să comunice subscrisei dacă societatea Alka Print & 
Sign SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Bistrița cu bunuri 
impozabile.  
Conform adresei nr. 15723/05.03.2020 comunicată de Primăria Municipiului Bistrița, debitorul nu a fost și nici nu este 
înregistrată în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri impozabile.  
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4. Concluzii finale.  
Având în vedere următoarele considerente: 
- 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; 
- debitorul nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente perioadei 2018-2019; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2017, rezultă că societatea Alka Print & Sign SRL nu are o structură economico – financiară 
care să-i permită continuarea activității; 
- debitorul SC Alka Print & Sign 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: 
• nu deține niciun bun în patrimoniul acestuia; 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi intrarea în 
faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Alka Print & Sign SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi 
art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


