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Notificarea creditorilor debitorului Aluniș Prod Comp SRL 

Nr. 990 Data emiterii: 26.03.2021 
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 disp. art. 169 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, notifică creditorii debitorului 
Aluniș Prod Comp SRL: 
- Prin Sentința civilă nr. 222/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1485/108/2019/a1, s-a dispus: Admite în parte cererea formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă 
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Aluniş Prod Comp SRL în contradictoriu cu pârâtul Rupa N. D. 
(reprezentat prin curator avocat Hălmăgean V.), şi în consecinţă: În temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 
171 din Legea nr. 85/2014, obligă pârâtul să plătească suma de 116.461 lei către averea debitorului Aluniş Prod Comp 
SRL, sumă care urmează să fie folosită pentru acoperirea pasivului debitorului faţă de creditorul înscris în tabelul 
definitiv actualizat de creanţe. Respinge cererea formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului Aluniş Prod Comp SRL, în contradictoriu cu pârâtul Fodor C. având ca obiect atragere 
răspundere. Obligă pârâtul Rupa N. D. să plătească lichidatorului cheltuieli de judecată de 300 lei. 
- Cu privire la pasivul debitorului Aluniș Prod Comp SRL dispus a fi suportat din averea personală a pârâtului Rupa N. 
D. de 116.461 lei, menționăm faptul că prin Decizia civilă nr. 115/2021 din data de 08.03.2021 pronunțată de Curtea de 
Apel Timișoara în dosarul nr. 1485/108/2019/a2 a fost respins apelul formulat de către lichidatorul judiciar împotriva 
Sentinței civile nr. 768 din data de 12.11.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
1485/108/2019/a2, prin care s-a dispus înscrierea în tabelul definitiv a creanţei creditorului unic Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, în valoare de 116.461 
lei, în categoria creanţelor bugetare prevăzute de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 (diferența de creanță de 30.000 
lei reprezentând amendă aplicată prin procesul-verbal de contravenție nr. 1400000062/12.08.2014 a fost înlocuită cu 
avertisment anterior deschiderii procedurii simplificate a insolvenței debitorului, prin Sentința civilă nr. 
5787/02.12.2014 pronunțată de Judecătoria Arad în dosarul nr. 16619/55/2014 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 
415/A/28.04.2015 a Tribunalului Arad). 
- Cu privire la respingerea cererii formulată în contradictoriu cu pârâtul Fodor C. în calitate de fost administrator 
statutar al debitorului, menționăm faptul că, având în vedere disp. art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a dovedi cu probe adecvate și suficiente cu privire la faptul că, 
obligațiile bugetare ale debitorului nu au fost achitate din cauza relei-credințe a administratorului statutar Fodor C., 
respectiv nu se poate dovedi continuarea activității economice a debitorului în interesul personal al administratorul 
statutar Fodor C.. De asemenea, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a dovedi cu probe adecvate și 
suficiente săvârșirea de către pârâtul Fodor C. în calitate de fost administrator al debitorului, a faptelor prevăzute la art. 
169 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014, în condițiile în care la dosarul cauzei a fost depus de către pârâtul Fodor 
C. Procesul-verbal încheiat în data de 28.12.2014 între fostul administrator Fodor C. și administratorul desemnat Rupa 
N. C. prin care au predate, respectiv preluate de către Rupa N. C., atât gestiunea, cât și actele juridice și documentele 
contabile ale societății Aluniș Prod Comp SRL. 
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar nu intenționează să formuleze apel împotriva 
Sentinței civile nr. 222/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1485/108/2019/a1. 
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 Aluniș Prod Comp SRL, în conformitate cu disp. art. 169 
alin. (7) teza II-a din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 


