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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2999 Din data de 18.09.2020 
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. 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 Alka Print & Sign SRL, 
conform Sentinței civile nr. 252/2020 din data de 03.07.2020 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 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 Alka Print & Sign SRL, în anexă, în număr 
de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 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 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alka Print & Sign SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. 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 Alka Print & 
Sign SRL nr. 2554/18.08.2020, pentru termenul lunar din data de 21.08.2020 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-Alka-Print-Sign-SRL-SRL-termen-lunar-21.08.2020.pdf 
2. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și asociatul unic cu privire 
la efectuarea inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 15.07.2020, ora 
13:00. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2080/15.07.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Alka Print & Sign SRL. 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. 
3. 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. Prin Încheierea de ședință 
publică din data de 03.07.2020 pronunțată în dosarul nr. 1755/112/2019/a1, instanța a încuviințat proba cu înscrisuri 
pentru reclamantul Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Alka Print & Sign SRL, 
respectiv a ordonat administrarea probei cu interogatoriul pârâtului Domnici C., cauza fiind amânată la data de 
18.09.2020, termen pentru care pârâtul Domini C. va fi citat cu mențiunea de a se prezenta la interogatoriu. Astfel, 
lichidatorul judiciar a depus în data de 31.08.2020 interogatoriul pentru pârâtul Dmnici C. la dosarul nr. 
1755/112/2019/a1. 
4. Referitor la Notele scrise nr. BNG-REG-11663/24.07.2020  formulate de Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bistrița-Năsăud. Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud a depus la dosarul 
cauzei în data de 29.07.2020 în vederea comunicării cu lichidatorul judiciar Notele scrise nr. BNG-REG-
11663/24.07.2020. Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat către către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bistrița-Năsăud adresa nr. 2550/17.08.2020 prin e-mail. De asemenea, adresa nr. 2550/17.08.2020 a fost 
publicată în BPI nr. 13470/18.08.2020, depusă la dosarul cauzei și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Adresa-nr.-2550-17.08.2020-comunicata-catre-creditorul-
A.J.F.P-Bistrita-Nasaud-privind-SC-Alka-Print-Sign-SRL-SRL.pdf 
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5. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) 
din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererilor de admitere a creanțelor depuse la dosarul 
cauzei. În data de 24.07.2020, a fost înregistrată la dosarul cauzei cererea de admitere a creanței formulată de creditorul 
Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Bistrița-Năsăud, 
cu sediul în Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 6-8, jud. Bistrița-Năsăud, având cod fiscal 4426336, prin care a solicitat 
înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului SC Alka Print & Sign SRL cu suma de 40.826 lei, reprezentând debite și 
accesorii la data deschiderii procedurii insolvenței. Astfel, în temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul 
suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate 
atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă”, coroborat cu disp. art. 64 lit. f) din 
Legea nr. 85/2014: „[...]verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, notificarea 
creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parţiale a creanţelor, precum şi întocmirea tabelelor de creanţe [...]”, 
lichidatorul judiciar constată faptul că creanța în sumă de 40.826 lei este o creanță născută înainte de data deschiderii 
procedurii generale de insolvență, înscrisă în Tabelul definitiv de creanțe nr. 1261/27.04.2020, depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 6802/29.04.2020. De asemenea, având în vedere faptul că nu au fost depuse alte cereri de admitere a 
creanțelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, lichidatorul judiciar constată că nu se 
impune întocmirea unui tabel suplimentar de creanțe. 
6. Referitor la sumele avansate de administratorul/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 faliment a debitorului Alka Print & Sign SRL sunt în cuantum de 260,47 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 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului  
482789 11.03.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații 
nr. 482789/11.03.2020 

4 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 

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

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

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

administratorului social la Tribunalul Bistrița-Năsăud 

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

Bistrița-Năsăud 

9 
Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 

155243/698894 
07.07.2020 1.00 lei 

solicitare informații adresa de domiciliu actuală a 
administratorului Domnici C. 

10 SC Olimpiq Media SRL  PBL 19238 08.07.2020 42.08 lei 
publicare notificare privind intrarea debitorului în 

procedura de faliment în ziarul Național din data de 
08.07.2020 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00006297 09.07.2020 7.32 lei comunicare notificare către Domnici C. 

12 C.N. Poșta Română SA DIV00006296 09.07.2020 7.10 lei comunicare notificare către debitor 

13 C.N. Poșta Română SA DIV00006548 16.07.2020 14.20 lei comunicare notificări către creditori 

 

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

procedura de faliment 
260.47 lei 

 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 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 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului 
judiciar conform disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


