
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 3032 Din data de 21.09.2020 
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 2 (două) 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 27.05.2020, lichidatorul 
judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul 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. 1470/21.05.2020, întocmit pentru 
termenul de judecată din data de 27.05.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7866/22.05.2020 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-fond-27.05.2020.pdf. 
- Raportul 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. 1790/18.06.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.06.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 10102/22.06.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.06.2020.pdf. 
- Raportul 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. 2166/17.07.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.07.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 11891/20.07.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.07.2020.pdf. 
- Raportul 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. 2552/18.08.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.08.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13535/18.08.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.08.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 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, având primul termen de judecată stabilit în 
data de 09.12.2020. 
3. 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 

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 
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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 judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedură 
309.45 lei 

 
4. 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.  


