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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 4308 Din data de 16.12.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3190/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Harja Radu 
Ciprian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC Iovera Construct SRL, cod de identificare fiscală: 19298545; Sediul social: Satul Borș, Comuna Borș, 
nr. 258 B, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/2555/2006. 
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 Iovera Construct SRL, 
conform Sentinței civile nr. 646/F/2020 din data 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 3190/111/2019 de către 
Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport lunar de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Iovera Construct SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Iovera Construct SRL  

Număr dosar 3190/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Harja Radu Ciprian 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Iovera Construct SRL 
1. 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 Iovera Construct SRL nr. 3918/16.11.2020 pentru 
termenul lunar din data de 17.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 19593/18.11.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-Iovera-Construct-SRL-termen-lunar-17.11.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat 
la întocmirea Raportului de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului SC Iovera Construct SRL nr. 
3959/19.11.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19988/24.11.2020 şi afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-verificare-a-
crean%C8%9Belor-declarate-%C3%AEmpotriva-averii-debitorului-SC-Iovera-Construct-SRL.pdf.  
Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Iovera Construct SRL nr. 3961/19.11.2020 a fost 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20044/24.11.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Tabel-preliminar-de-creante-%C3%AEntocmit-
%C3%AEmpotriva-averii-debitorului-SC-Iovera-Construct-SRL.pdf.  
Conform Tabelului preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Iovera Construct SRL nr. 
3961/19.11.2020 publicat în BPI nr. 20044/24.11.2020, masa credală a debitorului Iovera Construct SRL este 
constituită din creanţa creditorului D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.FP. Bihor în cuantum de 46.303 lei, înscrisă cu 
ordinea de prioritate prevăzută disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
3. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 
Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. 
În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Iovera Construct SRL SRL nr. 4296/15.12.2020, 
acesta fiind publicat în BPI nr. 21444/16.12.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-
debitorului-SC-Iovera-Construct-SRL.pdf. 
4. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  
Având în vedere dispozițiile Sentinței nr. 646/F/2020 din data 17.09.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a 
Civilă în dosarul nr. 3190/111/2019, administratorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a 
Creditorilor la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 
25.11.2020, ora 09:00, având ordinea de zi: 
„(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului Iovera Construct SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința nr. 646/2020 din data de 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 
3190/111/2019. 
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(4).Stabilirea retribuției administratorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului Iovera Construct 
SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 1% 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 25.11.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 02.12.2020, la ora 09:00 la sediul procesual al 
administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.11.2020, ora 09:00 a fost parte integrantă din Notificarea 
privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului SC Iovera Construct SRL nr. 
3137/28.09.2020, publicată în BPI nr. 15492/22.09.2020 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-
insolventa-impotriva-debitorului-Iovera-Construct-SRL.pdf 
Conform Procesului-verbal nr. 4032/25.11.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Iovera 
Construct SRL din data de 25.11.2020, ora 09:00 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat puncte de vedere niciun 
creditor.  
Astfel, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind 
comunicat niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului 
Iovera Construct SRL din data de 25.11.2020, ora 09:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 4032/25.11.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 20345/27.11.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/11/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Iovera-Construct-SRL-din-data-de-
25.11.2020.pdf 
Conform convocatorului Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.11.2020, ora 09:00 publicat în BPI nr. 
15492/22.09.2020, Adunarea Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 02.12.2020, la ora 09:00 la sediul 
procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
 Conform Procesului-verbal nr. 4101/02.12.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Iovera 
Construct SRL din data de 02.12.2020, ora 09:00 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat puncte de vedere niciun 
creditor.  
Astfel, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind 
comunicat niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului 
Iovera Construct SRL din data de 02.12.2020, ora 09:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 4101/02.12.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 20495/03.12.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Iovera-Construct-SRL-din-data-de-
02.12.2020.pdf  
5. Referitor la disp. art. 92 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 92 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Judecătorul-sindic supune propunerea prevăzută la alin. (2), privind 
intrarea în faliment a debitorului în procedura simplificată, dezbaterii părților în ședință publică, în maximum 15 zile de 
la primirea raportului administratorului judiciar”, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei, cererea nr. 
4103/02.12.2020 prin care a solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună admiterea 
cererii formulată de către subscrisa şi  
- dispunerea intrării în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Iovera Construct SRL în temeiul disp. art. 
38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014, 
- confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) coroborat cu disp. 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, numit prin Sentința civilă nr. 646/F/2020 din data 17.09.2020 pronunțată de Tribunalul 
Bihor, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 3190/111/2019. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, judecătorul-sindic nu a supus propunerea administratorului 
judiciar comunicată prin cererea nr. 4103/02.12.2020, privind intrarea în faliment a debitorului în procedura 
simplificată, dezbaterii părților în ședință publică. 
6. 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 77,90 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL20642 22.09.2020 59.10 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii generale de 

insolvență în ziarul Național din data de 22.09.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00008750 22.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către asociatul unic și administratorul 

Varga R. Gh. 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00008751 22.09.2020 7.32 lei comunicare notificare către debitorul Iovera Construct SRL 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00009040 29.09.2020 21.30 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii generale de 

insolvență către creditori 

5 
Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bihor 

1783192 07.10.2020 20.00 lei 
solicitare informații debitor - Adresa-furnizare informații nr. 

1783192/07.10.2020 



3 
 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00009428 09.10.2020 7.32 lei 
comunicare notificare privind propunerea de intrare în faliment 
prin procedura simplificată către administratorul Varga R. Gh. 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00009429 09.10.2020 7.32 lei 
comunicare notificare privind propunerea de intrare în faliment 

prin procedura simplificată către creditorul A.J.F.P. Bihor 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00009776 16.10.2020 7.32 lei comunicare notificări către administratorul Varga R. Gh. 

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

77.90 lei 
 

7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Iovera Construct 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 identificării bunurilor din averea debitorului, 
întocmirea tabelului preliminar de creanțe și înaintarea cererii de antrenare a răspunderii admnistratorului Varga R. Gh. 
în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014 către Tribunalul Bihor. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


