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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1897 Din data de 29.06.2020 
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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alka Print & Sign SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. De la termenul de judecată din data de 21.02.2020 au fost întocmite 
următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul lunar 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 
- Raportul lunar 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. 1196/16.04.2002, pentru 
termenul lunar din data de 21.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6551/21.04.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-
activitate-SC-Alka-Print-Sign-SRL-SRL-termen-lunar-21.04.2020.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 Alka Print & Sign SRL nr. 1341/05.05.2020, pentru 
termenul de judecată din data de 08.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7043/06.05.2020 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-
activitate-SC-Alka-Print-Sign-SRL-SRL-termen-08.05.2020.pdf 
- Raportul lunar 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. 1436/19.05.2020, pentru 
termenul lunar din data de 21.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7714/21.05.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-
activitate-SC-Alka-Print-Sign-SRL-SRL-termen-08.05.2020.pdf 
- Raportul lunar 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. 1788/18.06.2020, pentru 
termenul lunar din data de 21.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 10114/22.06.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-
activitate-SC-Alka-Print-Sign-SRL-SRL-termen-lunar-21.06.2020.pdf 
2. 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 Alka Print & Sign SRL. Acest raport a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5094/13.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-alin.-1-din-Legea-nr.-
85-2014-privind-debitorul-SC-Alka-Print-Sign-SRL-SRL.pdf 
 Administratorul judiciar a solicitat 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. 
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-Napoca prin A.J.F.P. Bistrița-Năsăud, precum și debitorului, cu 
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privire la propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Alka 
Print & Sign SRL a fost publicată în BPI nr. 5037/12.03.2020, și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Notificare-privind-propunerea-administratorului-judiciar-
de-intrare-in-falimen-Alka-Print-Sign-SRL.pdf 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 837/11.03.2020 către creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin 
A.J.F.P. Bistrița-Năsăud prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39872883931, respectiv a comunicat notificarea 
privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată nr. 836/11.03.2020 debitorului. 
3. 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. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 07.03.2019.  
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 

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.  
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.  
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., CNP -.  
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.  
4. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a întocmit Raportul 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 
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De asemenea, 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 
5. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014  
În data de 24.04.2020 a fost înregistrată la grefa Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1755/112/2019, Cererea de înscriere la masa credală a debitoarei Alka Print & 
Sign SRL, a creanței de 30.524,56 lei, formulată de creditorul Konica Minolta Business Solutions Romania SRL, cu 
sediul social în București, str. Copilului, nr. 18, parter, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/1831/1991, CIF RO 2786070, reprezentată prin Director General Helmut I.. 
Administratorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la 
verificarea cererii de înscriere la masa credală formulată de Konica Minolta Business Solutions Romania SRL, 
întocmind astfel Raportul de verificare a cererii de inscriere la masa credală a debitorului SC Alka Print & Sign SRL 
formulată de Konica Minolta Business Solutions Romania SRL nr. 1259/27.04.2020, depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 6752/28.04.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Raport-de-verificare-a-cererii-de-admitere-a-creantei-formulata-de-Konica-Minolta-Business-
Solutions-Romania-SRL.pdf. 
În temeiul art. 112 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanțe nr. 
1261/27.04.2020, depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6802/29.04.2020 și afișat pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-
impotriva-averii-debitorului-SC-Alka-Print-Sign-SRL.pdf. 
6. 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.  
7. 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. 
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Astfel, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind comunicat niciun vot, președintele de 
ședință a constatat 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. 
Procesul-verbal nr. 1192/16.04.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 6552/21.04.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Alka-Print-Sign-SRL-din-data-de-
16.04.2020.pdf. 
Conform convocatorului – parte integrantă a Notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 725/02.03.2020 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 a fost reconvocată în data de 23.04.2020, la ora 10:00 la sediul procesual al administratorului judiciar, cu 
aceeași ordine de zi. 
Conform Procesului-verbal nr. 1226/23.04.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Alka Print & Sign 
SRL din data de 23.04.2020 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 1094/06.04.2020 publicat în BPI nr. 6167/07.04.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu s-a pronunțat cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi. 
Cu privire la prezentarea Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Alka Print 
& Sign SRL, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că acesta a fost depus la 
dosarul cauzei în data de 01.04.2020 și afișat și 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. 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.  
Administratorul judiciar a comunicat raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 către creditorul 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bistrița-Năsăud prin e-mail și prin poștă cu confirmare de primire nr. VA39996751865. 
Cu privire la prezentarea situației financiare a debitorului, menționăm faptul că, raportul întocmit în temeiul art. 92  
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul SC Alka Print & Sign SRL a fost depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 5094/13.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-alin.-1-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-Alka-
Print-Sign-SRL-SRL.pdf.  De asemenea, raportul întocmit în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 a fost 
comunicat creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud prin e-mail și prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39872883931 și nr. 
VA39996751865. 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-Napoca prin A.J.F.P. Bistrița-Năsăud, precum și a 
debitorului, cu privire la propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL a fost publicată în BPI nr. 5037/12.03.2020, și afișată pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Notificare-privind-propunerea-
administratorului-judiciar-de-intrare-in-falimen-Alka-Print-Sign-SRL.pdf. Administratorul judiciar a comunicat 
notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Alka Print & Sign 
SRL nr. 837/11.03.2020 către creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bistrița-Năsăud prin poștă cu confirmare 
de primire nr. AR39872883931 și nr. VA39996751865. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 1094/06.04.2020 publicat în BPI nr. 6167/07.04.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu s-a pronunțat cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 1094/06.04.2020 publicat în BPI nr. 6167/07.04.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat administratorul 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. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 1094/06.04.2020 publicat în BPI nr. 6167/07.04.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat retribuția 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 
realizate pe seama valorificării activelor și recuperării de creanțe. 
Procesul-verbal nr. 1226/23.04.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 6645/23.04.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Alka-Print-Sign-SRL-din-data-de-
23.04.2020.pdf 
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8. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
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. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 
1755/112/2019/a1, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 03.07.2020. 
Având în vedere întocmirea tabelului definitiv de creanțe împotriva debitorului SC Alka Print & Sign SRL ulterior 
depunerii cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Domnici C., administratorul judiciar a formulat 
precizarea de acțiune în vederea actualizării cuantumului prejudiciului cauzat de administratorul Domnici C. prin 
săvârșirea faptelor prevăzute de art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
9. 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 168,77 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 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00003697 15.04.2020 12.80 lei 
depunere cerere de antrenare a răspunderii 

administratorului social la Tribunalul Bistrița-Năsăud 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00005606 22.06.2020 10.70 lei 
depunere precizare/completare acțiune la Tribunalul 

Bistrița-Năsăud 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală de insolvență 
168.77 lei 

 
10. 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 dosarului nr. 1755/112/2019/a1 
având ca obiect 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. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


