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Notificarea creditorilor debitorului Contracom Media SRL 

Nr.: 397 Din data de 02.02.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2677/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Rădocă 
Nicoleta. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3. Debitor: SC Contracom Media SRL, cod de identificare fiscală: 23891280, Sediul social: Oradea, strada Bumbacului, 
nr. 45, bloc RL 53, ap. 10, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/1306/2008. 
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 Contracom Media SRL, 
conform Sentinței nr. 124/2020 din data de 19.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 2677/111/2019 de către Tribunalul 
Bihor, Secţia a II - a Civilă, în temeiul disp. art. 169 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, notifică creditorii debitorului 
Contracom Media SRL:  
- Prin Sentința nr. 90/F/2021 din data de 27.01.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secţia a II - a Civilă în dosarul nr. 
2677/111/2019/a1, judecătorul-sindic a dispus: respinge acţiunea exercitată de reclamant-lichidator judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC Contracom Media SRL, în 
contradictoriu cu pârâţii Ardelean A. D., Ciotir C. G. şi Rugan M. din dosar de bază nr. 2677/111/2019 înregistrat la 
Tribunalul Bihor Secţia a II-a civilă, pentru atragerea răspunderii patrimoniale.  
- Din considerentele Sentinței nr. 90/F/2021 din data de 27.01.2021, se reține faptul că, creditorul A.J.F.P. Bihor a emis 
împotriva pârâților Ardelean A. D. și Ciotir C. G. în temeiul art. 25 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, Decizia de angajare a răspunderii solidare nr. 1189/28.06.2019 pentru pârâtul Ardelean A. D. 
pentru suma de 227.581 lei, respectiv decizia nr. 1188/28.06.2019 pentru pârâtul Ciotir C. G. pentru suma de 349.420 
lei, care constituie titluri executorii conform art. 26 alin. (6) din același act normativ. Referitor la ceilalți creditori 
înscriși la masa credală, judecătorul-sindic a reținut că aceștia nu sunt în posesia unui titlu executoriu, respectiv nu sunt 
îndeplinite condițiile generale ale răspunderii civile delictuale față de ceilalți creditori. 
- Având în vedere deliberările judecătorului-sindic, lichidatorul judiciar nu intenționează să formuleze apel împotriva 
Sentinței nr. 90/F/2021 din data de 27.01.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secţia a II - a Civilă în dosarul nr. 
2677/111/2019/a1, publicată în BPI nr. 1682/29.01.2021. 
- Împotriva acestei hotărâri calea de atac poate fi exercitată de către orice creditor interesat care deține mai mult de 30% 
din valoarea creanțelor înscrise la masa credală a debitorului Contracom Media SRL, în conformitate cu disp. art. 169 
alin. (7) teza II-a din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


