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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1470 Din data de 21.05.2020 
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. 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 AZ General Trans SRL, 
conform Sentinței nr. 32/F/2020 din 22.01.2020 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 de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC AZ General Trans SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 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 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC AZ General Trans SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. De la termenul de judecată din data de 22.01.2020, lichidatorul 
judiciar a întocmit următoarele rapoarte lunare: 
- Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC AZ General Trans SRL nr. 561/18.02.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.02.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3432/19.02.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-22.02.2020.pdf. 
- Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC AZ General Trans SRL nr. 914/19.03.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.03.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5547/23.03.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.03.2020.pdf. 
- Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC AZ General Trans SRL nr. 1194/16.04.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.04.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6556/21.04.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.04.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 99 și art. 146 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 146 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. 368/31.01.2020 privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39873895618 – plic returnat cu mențiunea „mutat”;  
- având în vedere imposibilitatea identificării adresei de domiciliu a asociatului unic și administratorului dl. Vanama M. 
D., lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 369/31.01.2020 privind deschiderea procedurii de faliment, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la sediul debitorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39873895638 – plic returnat cu mențiunea „mutat”;  
- lichidatorul judiciar a comunicat creditorului D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bihor prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire notificarea privind deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC AZ General Trans SRL 
nr. 367/31.01.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39873895628;  
- lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC AZ 
General Trans SRL instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului.  
Notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC AZ General Trans SRL a fost publicată în 
BPI nr. 2181/03.02.2020, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-impotriva-debitorului-SC-AZ-General-
Trans-SRL.pdf, precum şi în cotidianul Național din data de 04.02.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014.  
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În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Bihor notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC AZ General 
Trans SRL nr. 366/31.01.2020 prin fax, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 368/03.02.2020 
către debitor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 21.02.2020, ora 11:00.  
De asemenea, având în vedere disp. art. 145 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014: „termenul maxim de la intrarea in 
faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator 
judiciar, împreună cu lista actelor și operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii prevazute la art. 84 alin. (2);” 
lichidatorul judiciar a solicitat administratorului Vanama M. D. să procedeze la predarea către lichidatorul judiciar a 
gestiunii averii debitorului SC AZ General Trans SRL, a documentelor aferente gestiunii averii debitorului și a listei 
actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii de insolvență până la data de 23.02.2020. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 617/21.02.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei.  
Conform adresei nr. 78/07.01.2020 comunicată de Primăria Comunei Oșorhei, societatea debitoare nu figurează în 
evidențele primăriei cu bunuri mobile sau imobile.  
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.  
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: 
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.  
4. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a comunicat următoarele somații, prin care a solicitat predarea de urgență a tuturor actelor 
financiar-contabile, bunurilor și disponibilităților bănești existente în averea debitorului SC AZ General Trans SRL:  
- Somația nr. 482/11.02.2020 comunicată către fostul administrator Drăgoi G. prin poștă cu confirmare de primire nr. 
VA39996817825 - „expirat termen de păstrare”; 
- Somația nr. 480/11.02.2020 comunicată către fostul administrator Podilă G. M. prin poștă cu confirmare de primire nr. 
VA39996817815; 
- Somația nr. 476/11.02.2020 comunicată către fostul administrator Pop D. prin prin poștă cu confirmare de primire nr. 
VA39996817805 - „expirat termen de păstrare”; 
- Somația nr. 478/11.02.2020 comunicată către administratorul Vanama M. D..  
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au 
dus la apariția stării de insolvență a debitorului nr. 866/13.03.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 5164/16.03.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Supliment-la-raportul-%C3%AEntocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-852014-privind-
debitorul-SC-AZ-General-Trans-SRL.pdf  
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului Vanama M. D., precum și a foștilor 
administratori Podilă G., Drăgoi G. și Pop D. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014  în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Bihor. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1657/111/2019/a1, până în prezent nefiind stabilit primul termen de judecată.  
5. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării 
Generale a Creditorilor la sediul din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 12.02.2020, ora 12:00, 
având ordinea de zi: 
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„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
nr. 32/2020 pronunțată în data de 22.01.2020. 
(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga 
procedură de insolvență și de faliment a debitorului SC AZ General Trans 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 12.02.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 19.02.2020, la ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar, 
cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 
procedurii de faliment împotriva debitorului AZ General Trans SRL nr. 328/30.01.2020, publicată în BPI nr. 
2181/03.02.2020 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-impotriva-debitorului-SC-AZ-General-
Trans-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 491/12.02.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 12.02.2020 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. 491/12.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 2924/12.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-AZ-General-Trans-SRL-
din-data-de-12.02.2020.pdf  
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 12.02.2020, 
lichidatorul judiciar a reconvocat Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 19.02.2020, la ora 
12:00 la sediul lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Conform Procesului-verbal nr. 577/19.02.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 19.02.2020 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. 577/19.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 3524/20.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-AZ-General-Trans-SRL-
din-data-de-19.02.2020.pdf  
Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor la sediul din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, în data de 26.02.2020, ora 12:00, având ordinea de zi: 
„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
nr. 32/2020 pronunțată în data de 22.01.2020. 
(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga 
procedură de insolvență și de faliment a debitorului SC AZ General Trans 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.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 3446/19.02.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Convocator-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-SC-AZ-General-Trans-SRL-din-data-de-26.02.2020.pdf  
Conform Procesului-verbal nr. 664/26.02.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 26.02.2020 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. 664/26.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 4006/27.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-AZ-General-Trans-SRL-din-data-de-
26.02.2020.pdf  
6. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. 
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de procedura de faliment sunt în cuantum de 309,45 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 
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1 C.N. Poșta Română SA DIV00012564 16.10.2019 43.80 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate 

a insolvenței către creditori, debitor, asociat 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
21.10.2019   20.00 lei 

Furnizare informații despre debitor - Adresa-Funizare informații 
nr. 1860357/21.10.2019 

3 
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 

4 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 

5 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 

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

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

8 C.N. Poșta Română SA DIV00001310 03.02.2020 21.00 lei 
comunicare notificări privind deschiderea procedurii de faliment 

către debitor, asociatul unic și creditorul bugetar 

9 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 16686 04.02.2020 60.64 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii de faliment în 
ziarul Național din 04.02.2020 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00001499 07.02.2020 10.70 lei comunicare adresă solicitare date de identificare către ORC Bihor 
11 C.N. Poșta Română SA DIV00001670 12.02.2020 7.32 lei comunicare somație către fostul administrator Podila G. 
12 C.N. Poșta Română SA DIV00001671 12.02.2020 7.32 lei comunicare somație către fostul administrator Drăgoi G. 
13 C.N. Poșta Română SA DIV00001669 12.02.2020 7.32 lei comunicare somație către fostul administrator Pop D. 
14 C.N. Poșta Română SA DIV00001672 12.02.2020 30.00 lei comunicare somație către administratorul Vanama M. D. 

15 C.N. Poșta Română SA DIV00003393 31.03.2020 16.10 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii administratorilor 

sociali către Tribunalul Bihor 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul 

judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
309.45 

lei  
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii de faliment a debitorului SC AZ General Trans SRL, soluționării dosarului nr. 1657/111/2019/a1 având ca 
obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului Vanama M. D., precum și a foștilor administratori Podilă G., 
Drăgoi G. și Pop D. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere disp. art. 45 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 85/2014, respectiv imposibilitatea luării unei hotărâri de către 
creditori în cadrul celor trei ședințe ale Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.02.2020, 19.02.2020 și 
26.02.2020, din lipsa de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legal convocați, solicităm respectuos Onoratului 
Tribunal, confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AZ General Trans SRL a societății profesionale 
de practicieni în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat 
coordonator ec. Popescu G., și confirmarea onorariului fix de 5.000 lei pentru întreaga procedură de insolvență și 
faliment a debitorului SC AZ General Trans SRL, și procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor, în 
cazul onorariului de succes. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


