
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 3465 din data de 13.10.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1331/88/2019; Tribunal Tulcea, Secţia Civilă.; Judecător sindic: Luminița 

Niculache 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127. 

3.1. Debitor: SC Build Arch Confort SRL, cod de identificare fiscală: 36741471; Sediul social: loc. Tulcea, str. 1848, 

nr. 5, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Tulcea; Număr de ordine în registrul comerţului J36/532/2016. 

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 Build Arch Confort SRL, 

conform Încheierii din 12.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019 de către Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă,  în 

temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de 

îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind 

debitorul SC Build Arch Confort SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 

Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Build Arch Confort SRL 

Număr dosar 1331/88/2019, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă  

Judecător sindic Luminița Niculache 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Build Arch Confort SRL 

I. 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 BUILD ARCH CONFORT SRL nr. 

2745/02.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 14331 din 03.09.2020 şi afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-SC-

Build-Arch-Confort-SRL.pdf.  

II. Referitor la predarea bunurilor de orice natură aflate în patrimoniul debitoarei 

Debitoarea, prin împuternicit A. Machedon, a predarat lichidatorului judiciar înscrisuri conform Proces verbal de 

predare-primire nr. 2071 din 13.07.2020.  

Precizăm faptul că nu a fost predată arhiva contabilă a debitoarei, motivat de faptul că pe rolul Tribunalului Tulcea se 

află dosarul nr. 1406/98/2019 în care debitoarea are calitatea de reclamant și în cauză s-a dispus efectuarea unei 

expertize contabile până la termenul din 03.11.2020. 

III. Referitor la identificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei 

Conform listei bunurilor depuse odată cu cererea de deschidere a procedurii insolvenței în formă simplificată, 

debitoarea deține în patrimoniu următoarele bunuri imobile: 

-Teren intravilan în suprafață de 2.251 mp situat în Tulcea, înscris în CF nr. 42757, categoria de folosință arabil, tarla 

69, parcelă 2080. 

Urmare solicitărilor lichidatorului judiciar au fost comunicate următoarele înscrisuri referitoare la bunurile aflate în 

evidența instituțiilor de stat: 

-Conform Certificatului privind identificarea numărului cadastral și de carte funciară după numele / denumirea 

proprietarului înregistrat sub nr. 58223 din 17.06.2020, OCPI Tulcea a comunicat lichidatorului judiciar faptul că 

debitoarea SC BUILD ARCH CONFORT SRL - în faliment figurează înregistrată cu următoarele bunuri imobile pe 

raza județului Tulcea: 

-Imobil constând în teren în suprafață de 2251mp, situat în intravilan loc. Tulcea, având nr. cadastral 42757, fiind 

înscris în CFE 42757 Tulcea, UAT Tulcea. 

-Conform Adresei nr. 177418 din 18.06.2020, UAT Tulcea a comunicat lichidatorului judiciar faptul că SC BUILD 

ARCH CONFORT SRL - în faliment figurează în evidența fiscală cu următoarele bunuri proprietate: 

-Teren intravilan, suprafață totală 2251mp, zona A, dobândit prin vânzare-cumpărare, conform contract autentificat sub 

nr. 28 din 10.01.2018 de către Notar Public Munteanu Năstase; 

-Autoutilitară Volkswagen Crafter, serie șasiu WVZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, capacitate cilindrică 2461 

cmc, act dobândire FF080623 din 20.06.2017; 

-Autoutilitară Iveco Daily, serie șasiu ZCFC358400D406531, serie motor 0982034, capacitate cilindrică 2287 cmc, act 

dobândire FF170086 din 23.08.2017. 

Lichidatorul judiciar a solicitat debitoarei - prin împuternicit dna av. A.Machedon - informații suplimentare cu privire la 

bunurile mobile care figurează în evidența fiscală. Până la data prezentului raport, debitoarea a comunicat subscrisei 

faptul că aceste informații au fost solicitate la Direcția de Impozite și Taxe întrucât administratorul societății nu este în 

țară. 

IV. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum 

de 104,23 lei. 

V. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 



Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 

din data de 20.01.2020 este de 300 lei / lună (exclusiv TVA) și un procent de 1% din sumele distribuite creditorilor, 

exclusiv TVA. 

Menționăm faptul că onorariul este în cuantum de 1.200 lei + TVA (20 iunie – 20 octombrie 2020) și nu a fost achitat 

până la data prezentului raport de activitate. 

VI. Referitor la disp. art. 48 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului pentru data de 23.09.2020, având ca 

ordine de zi: 

(1). Prezentarea Raportului de evaluare nr. 213 din 31.08.2020 pentru bunul imobil din averea debitorului SC Build 

Arch Confort SRL: teren intravilan situat în loc. Tulcea, județul Tulcea CF 42757 Tulcea, nr. cad top : 42757. 

(2). Aprobarea regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunul imobil aflat în averea debitorului SC Build 

Arch Confort SRL: teren intravilan situat în loc. Tulcea, județul Tulcea CF 42757 Tulcea, nr. cad top : 42757. 

 Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.09.2020 a fost publicat în BPI nr. 15034/15.09.2020 și 

afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/09/Convocare-AGC-SC-Build-Arch-Confort-SRL.pdf.  

Conform procesului verbal nr. 3073 din 23.09.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC BUILD ARCH 

CONFORT SRL din data de 23.09.2020 a hotărât: 

-Cu o majoritate de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC BUILD ARCH CONFORT SRL nr. 106/21.01.2020 publicat în BPI nr. 3348/18.02.2020 (respectiv un 

procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 

Creditorilor a luat act de Raportul de evaluare nr. 213 din 31.08.2020 pentru bunul imobil din averea debitorului SC 

Build Arch Confort SRL: teren intravilan situat în loc. Tulcea, județul Tulcea CF 42757 Tulcea, nr. cad top : 42757. 

-Cu o majoritate de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC BUILD ARCH CONFORT SRL nr. 106/21.01.2020 publicat în BPI nr. 3348/18.02.2020 (respectiv un 

procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 

Creditorilor a aprobat regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunul imobil aflat în averea debitorului SC 

Build Arch Confort SRL: teren intravilan situat în loc. Tulcea, județul Tulcea CF 42757 Tulcea, nr. cad top : 42757. 

Procesul verbal nr. 3073 din 23.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la rubrica 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Proces-verbal-AGC-din-23.09.2020-SC-Build-Arch-

Confort-SRL.pdf și publicat în BPI nr. 15653 din 23.09.2020. 

VII. Referitor la valorificarea bunurilor din averea debitoarei 

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 23.09.2020, lichidatorul judiciar a procedat la 

expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Build Arch Confort SRL la prețul de 100% din 

prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.  

Astfel, au fost organizate următoarele licitații: 

-Licitația publică organizată în data de 08.10.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

 la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

 pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro; 

 în cotidianul Național din 01.10.2020;  

 anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Tulcea. 

Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-

verbal de licitaţie nr. 3379/08.10.2020. 

VIII. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 

procedurii de faliment a debitoarei SC BUILD ARCH CONFORT SRL, valorificarea bunurilor din averea debitoarei, 

precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  
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