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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1196 Din data de 16.04.2020 
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. 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 Alka Print & Sign SRL, în anexă, în 
număr de 5 (cinci) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
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 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. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. 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 
Alka Print & Sign SRL nr. 910/18.03.2020, pentru termenul lunar din data de 21.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 5528/20.03.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Alka-Print-Sign-SRL-SRL-termen-lunar-
21.03.2020.pdf  
2. Referitor la situația financiară a debitorului. Administratorul Domnici C. 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 31.12.2018.  
În perioada 2016-2018 debitorul prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Total active imobilizate 4.996 3.429 2.080 
Total active circulante, 
din care: 105.905 73.046 

43.883 

- stocuri 9.841 0 0 
- creanţe 50.516 66.193 43.641 
- casa şi conturi la bănci 45.548 6.853 242 

Cheltuieli înregistrate în 
avans 0 0 

0 

Total Activ 110.901 76.475 45.963 
Total capitaluri proprii 31.569 860 -18.084 
Total datorii 79.332 75.615 64.047 
Venituri înregistrate în 
avans 0 0 

0 

Total Pasiv 110.901 76.475 45.963 

 
 
 
 
 
 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Cifra de afaceri 304.841 138.817 75.896 
Venituri totale 304.841 138.817 75.896 

Cheltuieli totale 270.424 168.138 94.081 

Profitul sau 
pierderea brută 34.417 -29.321 

-18.185 

Profitul sau 
pierderea netă 31.369 -30.709 

-18.944 

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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Subscrisa a transmis prin e-mail adresa nr. 706/02.03.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-
Năsăud, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Bistrița-Năsăud cu bunuri imobile, 
comunicarea copiilor documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și 
extrasele de carte de funciară. Conform Certificatului nr. 12238/03.03.2020 privind identificarea numărului 
topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului emis de OCPI Bistrița-Năsăud prin 
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița, debitorul SC Alka Print & Sing SRL nu a fost identificat cu 
înregistrări referitoare la bunuri imobile.  
De asemenea administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39873110707 adresa nr. 
705/02.03.2020 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul 
Instituției prefectului județului Bistrița-Năsăud, prin care a solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele 
SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule. Conform adresei nr. II/F/4741 emisă 
de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției 
prefectului județului Bistrița-Năsăud, nu figurează cu vehicule înmatriculate în evidențele noastre informatice, până la 
această dată.  
Conform Adresei nr. 200507/05.03.2020 comunicată de către Banca Românească SA, SC Alka Print & Sign SRL 
figurează cu următorul cont curent deschis la Banca Românească S.A. – Sucursala Bistrița, cont care a fost blocat: 
RO11BRMA0999100076766669 – RON, sold 0,00 RON, persoana împuternicită să efectueze operațiuni pe contul 
societății Alka Print & Sign SRL este Domnici C.. Administratorul judiciar a identificat următoarele operațiuni de 
retrageri de numerar efectuate de administratorul Domnici C.: 

Data Descriere operațiune Suma retrasă Suma încasată 
27.12.2016 încasare de la V.R.G. SA   2,000.00 lei 
29.12.2016 retragere numerar de către Domnici C. -2,000.00 lei   
13.01.2017 încasare de la V.R.G. SA   3,000.00 lei 
13.01.2017 retragere numerar de către Domnici C. -2,950.00 lei   
25.01.2017 încasare instrument debit   420.00 lei 
31.01.2017 retragere numerar de către Domnici C. -400.00 lei   

 Total retrageri efectuate de către administratorul Domnici C. -5,350.00 lei  
Având în vedere faptul că, administratorul Domnici C. nu a predat administratorului judiciar documentele financiar-
contabile ale debitorului, există prezumția că disponibilitățile bănești retrase din contul bancar de către dl. Domnici C. 
au fost utilizate în interesul personal al acestuia.  
3. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a 
publicării în ziarul Național şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă împotriva averii debitorului SC Alka Print & Sign SRL, au fost înregistrate la dosarul de 
insolvenţă cererea de admitere a creanței formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Bistrița-Năsăud în sumă de 40.826 lei, reprezentând debite și 
accesorii la data deschiderii procedurii insolvenței, conform fișei sintetice totale, emisă la data de 17.03.2020. 
Astfel, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor formulate împotriva averii 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 1092/06.04.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
6171/07.04.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Raport-de-analiza-a-creantelor-formulate-impotriva-averii-debitorului-SC-Alka-Print-Sign-
SRL-SRL.pdf  
Subscrisa a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva debitoarei SC Alka Print & Sign SRL, 
respectiv a înscris creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația 
Judeţeană a Finanţelor Publice Bistrița-Năsăud cu o creanţă în sumă de 40.826 lei. Tabelul preliminar al creanţelor 
întocmit împotriva averii debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 1094/06.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 6167/07.04.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Alka-
Print-Sign-SRL.pdf  
4. 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 procedat la întocmirea Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la 
insolvenţa debitorului SC Alka Print & Sign SRL, acesta afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-
privind-SC-Alka-Print-Sign-SRL-1.pdf Conform disp. art. 97 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014, Raportul privind 
cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Alka Print & Sign SRL a fost depus la dosarul cauzei, 
iar o copie de pe acesta a fost depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. De 
asemenea, în BPI nr. 5970/01.04.2020 s-a publicat anunțul referitor la întocmirea și depunerea la dosarul cauzei a 
Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign 
SRL, întocmit conform disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Alka Print & Sign 
SRL, se reține următoarele:  
• Conform Adresei-Furnizare informații nr. 482789/11.03.2020 emisă de ONRC, 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.  
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• Administratorul Domnici C. 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. 
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 07.03.2019.  
• La data de 31.12.2018 debitorul prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2018 
Total active imobilizate 2.080 
Total active circulante, din care: 43.883 
- stocuri 0 
- creanţe 43.641 
- casa şi conturi la bănci 242 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 
Total Activ 45.963 
Total capitaluri proprii -18.084 
Total datorii 64.047 
Venituri înregistrate în avans 0 
Total Pasiv 45.963 

• Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, debitorul SC Alka Print & Sign SRL înregistrează datorii 
la bugetul general al statului în sumă totală de 40.785 lei. 
• Principalele cauze financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
manifestarea pasivităţii de către administratorul Domnici C. în achitarea datoriilor fiscale ale debitorului, la data de 
21.02.2020 debitorul înregistrând obligații restante la bugetul general consolidat al statului în sumă de 40.785 lei; 
utilizarea de către administratorul social Domnici C. în interesul personal al acestuia a activelor debitorului Alka Print 
& Sign SRL: active imobilizate – 2.080 lei; creanțe – 43.641 lei; disponibilități bănești - 242 lei; neținerea contabilității 
în conformitate cu normele legale; manifestarea pasivității de către administratorul Domnici C. în recuperarea creanțelor 
debitorului – la data de 31.12.2018 debitorul înregistrează creanțe în sumă de 43.641 lei; scăderea continuă a eficienţei 
activităţii şi obţinerea de pierderi pierderi financiare; diminuarea fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a pierderilor 
realizate; neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii 
pentru care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de 
determinare a pragului de rentabilitate a dus debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa 
unei bune credinţe a administratorului statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; omisiunea 
de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv de faliment. 
• Documentele contabile nu au fost puse la dispoziţie de către administratorul debitorului Domnici C., astfel că, 
administratorul judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
• Administratorul social al debitoarei dl. Domnici C. prejudiciază creditorul bugetar, prin faptul că nu colaborează cu 
administratorul judiciar în vederea valorificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC 
Alka Print & Sign SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  
• Administratorul Domnici C. a dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana 
juridică la încetarea de plăţi, acesta manifestând pasivitate în achitarea datoriilor fiscale, respectiv nu a efectuat 
analizele necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru care cheltuielile 
efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute. 
Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi 
a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- 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 nr. AR39873110647 – plic returnat;  
- 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 din -, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39873110657 – plic returnat.  
Administratorul judiciar a identificat adresa de e-mail a debitorului reclamabistrita@gmail.com și a comunicat acestuia 
prin e-mail următoarele: Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC 
Alka Print & Sign SRL nr. 1057/02.04.2020; Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență 
împotriva debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 1058/02.04.2020; Raportul întocmit în temeiul art. 92 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 privind debitorul SC Alka Print & Sign SRL; Notificarea privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Alka Print & Sign SRL; Raportul asupra 
cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL.  
De asemenea, subscrisa a solicitat administratorului Domnici C. să procedeze, de urgență, la predarea către 
administratorul judiciar a tuturor documentelor financiar-contabile și a bunurilor din averea debitorului SC Alka Print & 
Sign SRL. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic. Administratorul 
judiciar a adus la conoștința admnistratorului Dominici C. faptul că, în cazul nepredării documentelor contabile si a 
bunurilor existente în averea debitorului SC Alka Print & Sign SRL către administratorul judiciar, acesta este 
susceptibil de atragerea răspunderii civile.  
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Administratorul judiciar a transmis somația nr. 1127/13.04.2020 prin poștă cu confirmare de primire, către 
administratorul social Domnici C. la adresa de domiciliu, prin care a solicitat predarea către administratorul judiciar, în 
cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, respectiv predarea bunurilor și a 
disponibilităților bănești aflate în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea 
nr. 85/2014. De asemenea, administratorul judiciar a transmis somația nr. 1130/13.04.2020 prin poștă cu confirmare de 
primire, către administratorul social Domnici C. la adresa unde debitorul își desfășoară activitiatea economică (conform 
infromațiilor găsite de subscrisa) din Bistrița, str. Toamnei, nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud, prin care a solicitat predarea 
către administratorul judiciar, în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, 
respectiv predarea bunurilor și a disponibilităților bănești aflate în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora 
conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014.  
Menționăm că până la data prezentului raport de activitate, administratorul debitorului Domnici C. nu a predat 
administratorului judiciar toate actele contabile ale debitorului, repsectiv activele existente în averea debitorului SC 
Alka Print & Sign SRL la data de 31.12.2018: active imobilizate - 2.080 lei; creanțe - 43.641 lei; disponibilități bănești - 
242 lei. 
Astfel, administratorul judiciar a înaintat către Tribunalul Bistrița-Năsăud cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului social Domnici C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
5. Referitor la Notele scrise nr. BNG-REG-3867/10.03.2020 formulate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bistrița-Năsăud. Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud a depus la dosarul cauzei în 
vederea comunicării cu administratorul judiciar Notele scrise nr. BNG-REG-3867/10.03.2020 publicate în BPI nr. 
6016/02.04.2020. Urmare publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență a notelor scrise nr. BNG-REG-
3867/10.03.2020, administratorul judiciar a comunicat către către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bistrița-Năsăud adresa nr. 1068/03.04.2020 atât prin poștă cu confirmare de primire nr. VA39996751865, cât și 
prin e-mail. De asemenea, adresa nr. 1068/03.04.2020 a fost publicată în BPI nr. 6111/06.04.2020, depusă la dosarul 
cauzei (împreună cu dovezile de comunicare aferente) și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-nr.-1068-03.04.2020-comunicata-catre-creditorul-
A.J.F.P.-Bistrita-Nasaud-privind-debitorul-SC-Alka-Print-Sign-SRL-SRL.pdf  
6. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării 
Generale a Creditorilor, publicând o dublă convocare: 
Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul procesual al administratorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 16.04.2020, ora 10:00, având ca ordine de zi: 
„(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului SC Alka Print & Sing SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 78 din data de 21.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 1755/112/2019. 
(4).Aprobarea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 
întreaga procedură de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 5% 
din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului 
ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 16.04.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 23.04.2020, la ora 10:00 la sediul procesual al 
administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul Notificării de deschidere a 
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 725/02.03.2020 din BPI nr.  
4364/03.03.2020 și 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 
Conform Procesului-verbal nr. 1192/16.04.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alka Print 
& Sign SRL nu s-a prezentat și nici nu a comunicat vot unicul creditor înscris în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 1094/06.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 6167/07.04.2020 - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud. Astfel, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
comunicat niciun vot, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Alka Print & 
Sign SRL din data de 16.04.2020 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Conform convocatorului – parte integrantă a Notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 725/02.03.2020 a fost publicat în BPI nr. 4364/03.03.2020, având în vedere 
lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 16.04.2020, Adunarea Generală a 
Creditorilor va fi reconvocată în data de 23.04.2020, la ora 10:00 la sediul procesual al administratorului judiciar, cu 
aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 1192/16.04.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre 
publicare în BPI și afișat pe site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro, la secțiunea Dosare – Alka 
Print & Sign SRL. 
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7. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a insolvenței sunt în cuantum 
de 145,27 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00002926 02.03.2020 50.00 lei comunicare notificare către debitor, asociatul unic și creditori 

2 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 17317 03.03.2020 52.29 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență în ziarul Național din data de 03.03.2020 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00002957 13.03.2020 14.20 lei 
comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în procedura de faliment către debitor și 

creditorul AJFP Bistrița-Năsăud 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00003489 07.04.2020 13.52 lei 
comunicare adresa nr. 1068/03.04.2020 către AJFP Bistrița-

Năsăud 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00003602 13.04.2020 15.26 lei comunicare somații către administratorul social 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală de insolvență 

145.27 
lei  

8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 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, respectiv acordarea unui nou termen în vederea soluționării cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului social Domnici C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, și îndeplinirea 
atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


