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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 883 Din data de 17.03.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 101/111/2021; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Radu Cătălin 
Hulea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC Bioframe SRL, cod de identificare fiscală: 19168596; Sediul social: Oradea, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 89, bl. R18, sc. A, ap. 43, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/2263/2006. 
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 Bioframe SRL, conform 
Încheierii nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 modificată prin Încheierea de ședință a Camerei de Consiliu din data de 
20.01.2021 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Încheierea nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 pronunțată în 
dosarul nr. 101/111/2021 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 simplificată 
de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Bioframe SRL, 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, privind debitorul SC Bioframe SRL  

Număr dosar 101/111/2021; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Radu Cătălin Hulea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Bioframe 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 Bioframe SRL nr. 575/17.02.2021 pentru termenul 
lunar din data de 18.02.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3131/19.02.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-activitate-SC-
Bioframe-SRL-termen-lunar-18.02.2021.pdf.  
2. Referitor la situația financiară a debitorului 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Lucaci C. cu privire la efectuarea inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 02.02.2021, la ora 13:00, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3308/02.10.2020, nu există bunuri în averea debitorului Bioframe SRL.  
Conform adresei nr. 31205/09.02.2021 emisă de Municipiul Oradea prin Direcția Economică, debitorul Bioframe SRL 
nu figurează cu bunuri impozabile în baza de date a instituției.  
Conform adresei nr. 65377/10.02.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, debitorul nu figurează în prezent cu autovehicule înmatriculate.  
3. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Național şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării 
privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Bioframe SRL, a fost înregistrată la 
dosarul de insolvenţă cererea de admitere a creanței formulată de Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de verificare a creanţelor declarate împotriva averii 
debitorului SC Bioframe SRL nr. 824/15.03.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
verificare-a-creantelor-declarate-impotriva-debitorului-SC-Bioframe-SRL.pdf. 
Subscrisa a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Bioframe 
SRL nr. 826/15.03.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Tabel-preliminar-de-
creante-intocmit-impotriva-SC-Bioframe-SRL.pdf. 
4. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului 
privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Bioframe SRL, întocmit în 
temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 
666/24.02.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3730/01.03.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-intocmit-in-
temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf.  
5. 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 91,22 lei, astfel: 
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Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 23099 26.01.2021 69.92 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență în ziarul Național din data de 
26.01.2021 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00000899 26.01.2021 21.30 lei comunicare notificare către asociați, debitor și creditori 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
91.22 lei 

 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în vederea întocmirii 
tabelului definitiv de creanțe și îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


