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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 3690 Data emiterii: 26.10.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1485/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Branc 
Cosmin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: SC Aluniș Prod Comp SRL, cod de identificare fiscală: 29015956; Sediul social: sat Sânmartin, comuna 
Macea, nr. 311, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1004/2011. 
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 Aluniș Prod Comp SRL, 
conform Sentinței civile nr. 628 din data de 27.08.2019 pronunțată în dosarul nr. 1485/108/2019 de către Tribunalul 
Arad, Secţia a II - a 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 Aluniș Prod Comp SRL, astfel întocmit, 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 simplificată de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Aluniș Prod Comp SRL 

nr. 3690/26.10.2020 

Număr dosar 1485/108/2019, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Branc Cosmin 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Aluniș Prod Comp SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Aluniș Prod Comp SRL nr. 3394/08.10.2020 pentru termenul de judecată din data de 15.10.2020 a fost depus la 
dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 16829/09.10.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-
fond-15.10.2020.pdf.  
2. Referitor la dosarul nr. 1485/108/2019/a1. Lichidatorul judiciar a înaintat către Tribunalul Arad cererea de antrenare 
a răspunderii fostului administrator social Fodor C. și a administratorului social Rupa N. D. în temeiul art. 169 alin. (1) 
lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1485/108/2019/a1, primul termen de judecată 
fiind stabilit în data de 03.09.2020. 
Pârâtul Fodor C. a formulat întâmpinare la cererea de chemare în judecată formulată de către subscrisa, prin care a 
solicitat respingerea cererii formulate ca neîntemeiată și nelegală. 
Prin Încheierea de ședință din data de 03.09.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1485/108/2019/a1, judecătorul-sindic a dispus: „În baza art. 22 coroborat cu art. 58 alin. 2 Cod de procedură civilă 
desemnează aleatoriu curator special pentru pârâtul Rupa N. pe dl. avocat Hălmăgean V. din Baroul Arad cu un 
onorariul în cuantum de 300 lei, conform art. 48 din OUG nr.80/2013. Stabileşte în sarcina reclamantului obligaţia de a 
achita onorariul curatorului în cuantum de 300 lei”. 
Conform Procesului-verbal nr. 2908/11.09.2020 publicat în BPI nr. 14860/11.09.2020, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL din data de 11.09.2020 a hotărât: „1. Cu o majoritate de 100,00% 
din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Aluniș Prod 
Comp SRL nr. 1510/08.11.2019 publicat în BPI nr. 21351/11.11.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a solicitat lichidatorului 
judiciar să efectueze demersurile necesare obținerii sumei de 300 lei în vederea plății onorariului curatorului special dl. 
avocat Hălmăgean V., desemnat în dosarul nr. 1485/108/2019/a1, pentru pârâtul Rupa N., de la fondul de lichidare 
UNPIR, urmând ca în eventualitatea unui refuz creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad să solicite alocarea 
sumei de la ordonatorul de credite, în speță DGRFP Timișoara”. 
Lichidatorul judiciar a comunicat cererea nr. 2971/16.09.2020 către U.N.P.I.R. Filiala Arad, prin care a solicitat plata 
din fondul UNPIR a sumei de 300 lei, reprezentând onorariul stabilit pentru curatorul special desemnat în dosarul nr. 
1485/108/2019/a1. Conform răspunsului comunicat de către U.N.P.I.R. Filiala Arad, plata onorariului de 300 lei va fi 
efectuată de către U.N.P.I.R. Filiala Arad după data de 15.10.2020, în conformitate cu regulamentul intern al acestora.  
La termenul de judecată din data de 15.10.2020, s-a amânat judecarea cauzei pentru data de 26.11.2020, în vederea 
achitării remunerației curatorului. 
Lichidator judiciar a depus prin adresa nr. 3681/26.10.2020 la dosarul nr. 1485/108/2019/a1, dovada achitării 
onorariului stabilit pentru curatorul special în sumă de 300 lei, conform ordinului de plată nr. 46/22.10.2020. 
3. Referitor la dosarul nr. 1485/108/2019/a2. Fostul administratorul al societății debitoare dl. Fodor C. a formulat 
contestație împotriva Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL, 
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prin care a solicitat rectificarea tabelului definitiv de creanțe în sensul înlăturării creanței D.G.R.F.P. Timișiara prin 
A.J.F.P. Arad în valoare totală de 42.000 lei. 
Astfel a fost constituit dosarul nr. 1485/108/2019/a2 având primul termen de judecată stabilit în data de 12.11.2020. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare cu privire la contestația formulată de Fodor C., prin care a solicitat: 
I. Anularea contestaţiei ca nefiind însoțită de niciun înscris doveditor al susținerilor contestatorului; 
II. Respingerea contestaţiei ca fiind formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă, tardiv formulată, 
inadmisibilă și neîntemeiată,  având în vedere următoarele motive: 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm lipsa calității procesuale active a contestatorului, solicitând respingerea 
contestaței ca fiind formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă,  
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm tardivitatea formulării contestației, solicitând respingerea contestaței ca 
fiind tardiv formulată,  
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm inadmisibilitatea contestaţiei, solicitând a fi respinsă ca inadmisibilă, 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
Întâmpinarea a fost comunicată prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către contestatorul Fodor C. prin 
reprezentant convențional, către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, respectiv a fost depusă la dosarul 
cauzei. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a insolvenței sunt în cuantum de 
281,71 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00011109 13.09.2019 58.40 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 

simplificate a insolvenței către creditori, debitor, asociați  

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 13305 03.09.2019 42.65 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 
09.05.2019 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului  
RC19/D0172750 11.10.2019 20.00 lei furnizare informații despre debitor 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00051433 24.10.2019 14.60 lei 
comunicare adrese către OCPI Arad și Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a 
Vehiculelor Arad 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00051881 28.10.2019 7.52 lei comunicare notificare către administratorul social Rupa N. D. 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00013889 12.11.2019 7.62 lei comunicare somție către administratorul social Rupa N. D. 
7 C.N. Poșta Română SA DIV00014534 25.11.2019 9.40 lei comunicare cerere către IPJ Arad 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00002578 04.03.2020 15.24 lei comunicare somație către Fodor C. și Rupa N. D. 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00003396 31.03.2020 16.10 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii administratorilor 

sociali la Tribunalul Arad 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00007972 27.08.2020 10.92 lei 
comunicare răspuns la întâmpinarea formulată de pârâtul 

Fodor C. la Tribunalul Arad 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00007970 27.08.2020 10.92 lei 
comunicare răspuns la întâmpinare către pârâtul Fodor C. prin 

avocat 

12 C.N. Poșta Română SA DIV00007971 27.08.2020 10.92 lei 
comunicare răspuns la întâmpinarea formulată de pârâtul 

Fodor C. către pârâtul Rupa N. D. 

13 C.N. Poșta Română SA DIV00008586 16.09.2020 13.52 lei 
dovada comunicare cerere de chemare în judecată și răspuns 

întâmpinare către curatorul special 

14 C.N. Poșta Română SA DIV00040251 18.09.2020 10.70 lei 
comunicara răspuns întâmpinare (exemplar returnat de la 

pârâtul Rupa N. D.) la Tribunalul Arad 
15 C.N. Poșta Română SA DIV00010000 21.10.2020 10.70 lei comunicare întâmpinare către Tribunalul Arad 

16 C.N. Poșta Română SA DIV00009996 21.10.2020 22.50 lei 
comunicare întâmpinare către contestorul Fodor C. prin 
reprezentant convențional și către creditorul D.G.R.F.P. 

Timișoara prin A.J.F.P. Arad 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor procedură  
281.71 

lei  
5.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 23.10.2019 este de 5.000 lei pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului SC Aluniș Prod Comp 
SRL, în cazul onorariului fix și procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de 
succes. Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL și soluționarea dosarului nr. 
1485/108/2019/a1, dosarului nr. 1485/108/2019/a2 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. 
art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


