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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 996 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 art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul cu propunere de 
închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL întocmit în temeiul art. 174 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 9 (nouă) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Aluniș Prod Comp 

SRL întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 1485/108/2019, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Branc Cosmin 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Aluniș Prod Comp SRL 
1. Referitor la disp. art. 70 alin. (1) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 628 din data de 27.08.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1485/108/2019, a fost 
admisă cererea formulată de creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, împotriva debitorului Aluniş Prod Comp SRL, pentru deschiderea procedurii 
insolvenţei, şi în consecinţă: în temeiul art. 70 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, a fost numit în calitate de lichidator judiciar provizoriu practicianul în 
insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
2. Referitor la disp. art. 64 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a 
efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL la sediul din satul Sânmartin, comuna Macea, nr. 311, jud. Arad, 
notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 958/13.09.2019, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC Aluniș Prod Comp 
SRL către fostul administrator statutar Fodor C., la sediul debitorului; 
- a comunicat notificarea nr. 1393/28.10.2019 adresată administratorului social Rupa N. D. cu privire la deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului, respectiv cu solicitarea punerii la dispoziția lichidatorului 
judiciar, în cel mai scurt timp posibil a tuturor documentelor deținute de către acesta cu privire la activitatea 
desfășurată de debitor și cu privire la averea debitorului și predarea tuturor bunurilor aflate în averea debitoarei, în 
vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014; 
- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 Primăria Arad Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 75, 310130, jud. Arad AR39877163686 

2 
Direcția Regională Vamală Timișoara 

Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, bl. 45 
D, jud. Timiş 

AR39877163716 

3 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, 
Bucuresti, cod postal 014294 

 

4 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Arad 

Bulevardul Revoluției, nr. 77 – 79, Arad, jud. Arad 
AR39877163696 

Notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL 
a fost publicată în BPI nr. 16238/03.09.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 09.05.2019, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.   
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Arad notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței prin fax, în vederea efectuării 
mențiunilor necesare.  
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3. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva debitoarei SC Aluniș Prod Comp 
SRL, respectiv a înscris creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara-Administrația 
Judeţeană a Finanţelor Publice Arad cu o creanţă  în sumă de 146.461 lei, reprezentând obligații restante la bugetul 
general consolidat datorate de către societatea debitoare la data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței, 
conform Situației obligațiilor restante și măsurile de executare silită întreprinse la data de 03.07.2019. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor depuse împotriva averii 
debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19480/16.10.2019 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Raport-de-
analiza-a-creantelor-formulate-impotriva-averii-debitorului-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL.pdf. 
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19470/16.10.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-
debitorului-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL.pdf. 
4. 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, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL, tabelul fiind publicat în 
BPI nr. 21351/11.11.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/09/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Alunis-Prod-Comp-
SRL.pdf. 
5. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  
Având în vedere dispozițiile Sentinței civile nr. 628 din 27.08.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 
1485/108/2019, lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, publicând o dublă 
convocare: 
Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul debitoarei – în Satul Sânmartin, comuna Macea, 
nr. 311, jud. Arad, în data de 23.10.2019, ora 14:00, conform dispozițiilor judecătorului-sindic; având ordinea de zi: 
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL. 
(2).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Hotărârea nr. 628 din 27.08.2019. 
(3).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL”. 
Iar în cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 
23.10.2019, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 30.10.2019, la ora 12:00 la sediul 
debitorului, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 16936/12.09.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Dubla-convocare-a-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL.pdf  
Conform Procesului-verbal nr. 1316/23.10.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Aluniș Prod Comp 
SRL din data de 23.10.2019 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL publicat în BPI nr. 19470/16.10.2019 (respectiv un procent de 100,00% din 
totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act 
de situația financiară a debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL publicat în BPI nr. 19470/16.10.2019 (respectiv un procent de 100,00% din 
totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin Hotărârea nr. 628 
din 27.08.2019. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL publicat în BPI nr. 19470/16.10.2019 (respectiv un procent de 100,00% din 
totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat 
retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 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. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.10.2019, respectiv îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de art. 57 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise puncte de vedere 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul 
preliminar de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 19470/16.10.2019, lichidatorul judiciar anulează reconvocarea Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 30.10.2019, ora 12:00, cu aceeași ordine de zi. 
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Procesul-verbal nr. 1316/23.10.2019 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 20077/23.10.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/09/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-din-data-de-
23.10.2019.pdf. 
6. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării 
inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 20.09.2019, ora 16:00.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1000/20.09.2019, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Aluniș Prod Comp SRL. 
Conform adresei nr. 3185/02.04.2020 emisă de Primăria Comunei Macea, debitorul Aluniș Prod Comp SRL nu 
figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri impozabile și nici nu a figurat în ultimii doi ani în evidențele 
fiscale ale primăriei cu bunuri impozabile. 
Conform Adresei nr. 516344/ 23.09.2019 emisă de Primăria Municipiului Arad prin Direcția Venituri Serviciul 
Impunere Persoane Juridice, debitorul Aluniș Prod Comp SRL nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri 
Arad cu bunuri mobile și/sau imobile. 
Conform Certificatului nr. 120370/08.11.2019 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunurile imobile ale SC Aluniș Prod Comp SRL.  
Conform adresei nr. 26816/11.11.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Arad, în urma verificărilor efectuate în baza de date automatizată a S.P.C.R.P.C.I.V Arad, 
a fost identificată următoarea înregistrare: Certif.: **306843; Stare: înmatriculat –  CI suspendat; Data emiterii: 
15.06.2012; Nr. Înmatr.: AR11BBL; Marca: SCHMITZ SPR 24/L-13,62; Culoare: GRI; Anul fabricării: 1999; Nr. 
Șasiu: WSMS6080000406438; CIV: C713084. 
Lichidatorul judiciar a transmis cererea nr. 1740/25.11.2019 către Inspectoratul de Poliție al Județului Arad, Serviciul 
de Investigații Criminale, prin care a solicitat sprijinul în identificarea și imobilizarea următorului bun mobil și 
comunicarea acestui fapt către lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator 
ec. Popescu G., considerând că acesta a fost sustras, având în vedere faptul că administratorul social Rupa N. D. nu a 
pus la dispoziţia subscrisei bunul mobil menționat: Autovehicul marca Schmitz SPR 24/L-13,62, culoare gri, anul 
fabricării 1999, nr. înmatriculare AR11BBL, nr. sasiu WSMS6080000406438, CIV C713084, certif. ** 306843, stare 
înmatriculat. Inspectoratul de Poliție al Județului Arad, Serviciul de Investigații Criminale nu a comunicat un răspuns 
cu privire la cererea nr. 1740/25.11.2019. 
Având în vedere nepredarea de către administratorul statutar Rupa N. D. a bunului mobil autovehicul marca Schmitz 
SPR 24/L-13,62, având nr. înmatriculare AR11BBL și nr. șasiu WSMS6080000406438, în temeiul art. 169 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată atât a administratorului statutar Rupa 
N. D., cât și a fostului administrator Fodor C, fiind constituit dosarul nr. 1485/108/2019/a1. 
Deși în cuprinsul întâmpinării formulate și depuse de către pârâtul Fodor C. la dosarul nr. 1485/108/2019/a1, acesta a 
indicat faptul că autovehiculul marca Schmitz cu nr. de înmatriculare AR-11-BBL se află într-o parcare situată pe D.J. 
709 B Arad – Șofronea, în data de 20.07.2020 lichidatorul judiciar s-a deplasat în jud. Arad la locul indicat de către 
pârât - D.J. 709 B Arad – Șofronea, neidentificând însă bunul mobil din averea debitorului.  
Menționăm faptul că, 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. [...]” 
7. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL. Acest raport a fost depus la dosarul 
cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/09/Raport-privind-cauzele-art-97-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL.pdf. Anunțul privind întocmirea 
Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL a fost 
publicat în BPI nr. 1806/08.10.2019.  
Conform Constatatorului nr. 576056/11.10.2019 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, asociatul unic al 
debitorului Aluniș Prod Comp SRL este dl. Rupa N. D., -, cu un aport la capital de 300 lei, respectiv cota de participare 
la beneficii și pierderi: 100%/100%. Conform Constatatorului nr. 976401/29.05.2019, în data de 11.11.2014 este numit 
în funcția de administrator social al debitorului dl. Rupa N. D., cu o durată a mandatului nelimitată.  
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Suplimentul la Raportul 
privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL. Acest raport a fost 
depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/09/Suplimentul-la-Raport-privind-cauzele-art-97-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL.pdf.  
Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat în BPI nr. 22429/26.11.2019.  
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Din cuprinsul Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 
Aluniș Prod Comp SRL, se rețin următoarele: 
- Există prezumția că fostul administrator social Fodor C. și administratorul social Rupa N. D. au utilizat în interes 
personal bunurile din averea debitorului existente la data de 31.12.2013: active imobilizate - 19.967 lei; stocuri - 
143.146 lei; disponibilități bănești - 1.046 lei;stocurile din averea debitoarei în valoare de 143.146 lei. 
- Fostul administrator dl. Fodor C. și administratorul social Rupa N. D. prejudiciază creditorul bugetar D.G.R.F.P. 
Timişoara prin A.J.F.P. Arad, prin faptul că nu colaborează cu lichidatorul judiciar în vederea valorificării eventualelor 
active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  
- Fostul administrator Fodor C. și administratorul social Rupa N. D. au dispus în interes personal continuarea unei 
activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi, aceștia manifestând pasivitate în achitarea 
datoriilor fiscale, respectiv nu a efectuat analizele necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel 
volum al activităţii pentru care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute. 
Manifestarea pasivităţii de către cei doi administratori sociali Fodor C. și Rupa N. D. în achitarea datoriilor fiscale – se 
demonstrează prin faptul că debitorul înregistrează obligații fiscale neachitate în sumă de 146.461 lei la nivelul anului 
2019, neachitate începând cu data de 05.07.2012. 
- Documentele contabile nu au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, lichidatorul judiciar 
nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 1228/11.10.2019 către Direcția de Evidență a Persoanelor Timişoara prin 
care a solicitat comunicarea adresei de domiciliu/reședință și datele de identificare a numitului Fodor C., în calitate de 
asociat și administrator social al SC Aluniș Prod Comp SRL. Conform adresei nr. 125784/16.10.2019 emisă de 
Direcția de Evidență a persoanelor Timișoara, dl. Fodor C. nu a putut fi identificat în Registrul Național de Evidență a 
Persoanelor cu datele menționate. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 1227/11.10.2019 către Direcția de Evidență a Persoanelor 
Timişoara prin care a solicitat comunicarea adresei de domiciliu/reședință și datele de identificare a numitului Rupa N. 
D., în calitate de asociat unic al SC Aluniș Prod Comp SRL, -.  
Conform adresei nr. 125785/16.10.2019 emisă de Direcția de Evidență a persoanelor Timișoara, administratorul social 
Rupa N. D. figurează în Registrul Național de Evidența Persoanelor cu domiciliul în -.  
Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 1393/28.10.2019 adresată administratorului social Rupa N. D. 
cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL prin 
Sentința civilă nr. 628 din 27.08.2019 pronunțată în dosarul nr. 1485/108/2019 de către Tribunalul Arad, respectiv cu 
solicitarea punerii la dispoziția lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil a tuturor documentelor deținute de 
către acesta cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la averea debitorului și predarea tuturor 
bunurilor aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul social Somația nr. 1533/12.11.2019 prin care a 
solicitat predarea în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitoarei SC Aluniș Prod Comp SRL, respectiv 
predarea bunurilor aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 
85/2014.  
Din cuprinsul Adresei-Furnizare informații anexată la adresa nr. 6567/25.02.2020, emisă de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și depusă la dosarul cauzei în data de 26.02.2020, se rețin următoarele: 
- În data de 18.07.2011, este numit în funcțiua de administrator dl. Fodor C., având -, identificat prin -, cu domiciliul în 
-, cu o durată a mandatului nelimitată; 
- În data de 11.11.2014 este revocat din funcția de administrator dl. Fodor C. și este numit administrator dl. Rupa N. 
D., având -, identificat prin -, cu o durată a mandatului nelimitată. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul administrator social Fodor C. somația nr. 690/28.02.2020 prin care a 
solicitat predarea în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitoarei SC Aluniș Prod Comp SRL, respectiv 
predarea bunurilor aflate în averea debitoarei, somația fiind comunicată prin poștă cu confirmare de primire nr. 
VA39996817935 – plic returnat cu mențiunea „destinatar necunoscut”.  
De asemenea, lichidatorul judiciar revenit și a transmis către administratorul social Rupa N. D. somația nr. 
692/28.02.2020 prin care a solicitat predarea în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitoarei SC Aluniș 
Prod Comp SRL, respectiv predarea bunurilor aflate în averea debitoarei, somația fiind comunicată prin poștă cu 
confirmare de primire nr. VA39996817925 – plic returnat cu mențiunea „destinatar necunoscut”. 
8. 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, 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: 
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- 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. 
La termenul de judecată din data de 12.11.2020, prin Sentința civilă nr. 768 din data de 12.11.2020 pronunțată de 
Tribunalul Arad, judecătorul-sindic a respins excepţiile tardivităţii contestaţiei şi lipsei calităţii procesuale active. 
Admite în parte contestaţia formulată de reclamantul Fodor C., în contradictoriu cu creditorul Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad şi debitorul Aluniş Prod 
Comp SRL, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, şi în consecinţă: Dispune înscrierea în tabelul 
definitiv a creanţei creditorului unic Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, cu suma de 116.461 lei, în categoria creanţelor bugetare prevăzute de art. 161 pct. 
5 din Legea nr. 85/2014. Respinge în rest contestaţia. 
De îndată ce Sentința civilă nr. 768 din data de 12.11.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 1485/108/2019/a2, a fost comunicată, conform dispozițiilor judecătorului-sindic, subscrisa a procedat la 
actualizarea tabelului definitiv de creanțe, respectiv a întocmit Tabelul definitiv actualizat de creanțe împotriva averii 
debitorului Aluniș Prod Comp SRL nr. 4252/14.12.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
21330/15.12.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Tabel-definitiv-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Alunis-Prod-
Comp-SRL.pdf.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a formulat apel 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, solicitând, Onoratei Instanțe să dispună 
admiterea apelului şi schimbarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul respingerii 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 tardivitatea formulării contestației, solicitând respingerea contestaței ca 
fiind tardiv formulată,  
- 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 fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind inadmisibilă și neîntemeiată. 
Pârâtul Fodor C. prin avocat a formulat întâmpinare la apelul subscrisei. 
Primul termen de judecată în dosarul nr. 1485/108/2019/a2 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara a fost stabilit în data 
de 08.03.2021. 
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, s-a dispus: „Respinge apelul declarat de apelanta debitoare SC Aluniş Prod Com SRL prin 
lichidator judiciar Consultant Insolveţă SPRL, împotriva Sentinţei civile nr. 768/12.11.2020, pronunţată de Tribunalul 
Arad în dosarul nr. 1485/108/2019/a2, în contradictoriu cu intimaţii creditori Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Arad şi Fodor C.. Definitivă”. 
9. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
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. D. 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”. 
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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.  
Astfel, lichidatorul judiciar a informat curatorul special prin adresa nr. 3074/23.09.2020 comunicată prin e-mail, cu 
privire la plata onorariului de 300 lei va fi efectuată de către U.N.P.I.R. Filiala Arad după data de 15.10.2020. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 1485/108/2019/a1 cererea nr. 3075/23.09.2020 prin care a solicitat 
amânarea termenului de judecată, respectiv acordarea unui nou termen de judecată după data de 15.10.2020, în vederea 
avansării de către U.N.P.I.R. Arad a sumei de 300 lei, reprezentând onorariul stabilit pentru curatorul special avocat 
Hălmăgean V. în dosarul nr. 1485/108/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia a II-a Civilă. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat către curatorul special Hălmăgean V., prin poștă cu scrisoare cu 
confirmare de primire nr. VA39996647820 la adresa din -, prin intermediul adresei nr. 2947/15.09.2020 următoarele  
- Copia conform cu originalul a Cererii de antrenare a răspunderii administratorilor sociali Fodor C. și Rupa N. D. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 (depusă la dosarul cauzei; 
- Răspunsul formulat de Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Aluniș Prod 
Comp SRL, la întâmpinarea formulată de pârâtul Fodor C. în dosarul nr. 1485/108/2019/a1, prin poștă cu scrisoare cu 
confirmare de primire nr. VA39996647820 la adresa din -. 
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. 
La termenul de judecată din data de 26.11.2020, s-a amânat judecarea cauzei pentru termenul din data de 04.02.2021, 
în vederea soluţionării definitive a contestaţiei la tabelul creanţelor. 
La termenul de judecată din data de 04.02.2021, s-a amânat judecarea cauzei pentru termenul din data de 18.03.2021, 
în vederea soluţionării definitive a contestaţiei la tabelul creanţelor. 
La termenul de judecată din data de 18.03.2021, s-a amânat pronunțarea soluției pentru termenul din data de 
25.03.2021, în vederea soluţionării definitive a contestaţiei la tabelul creanţelor. 
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, în temeiul art. 169 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar 
a trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență notificarea nr. 990/26.03.2021 (afișată și pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Notificarea-creditorilor-
debitorului-Alunis-Prod-Comp-SRL-in-temeiul-art.-169-alin.-7-din-Legea-nr.-85-2014.pdf) prin care a comunicat 
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creditorilor societății debitoare Aluniș Prod Comp SRL că 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. 
Lichidatorul judiciar va proceda, la comunicarea 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 (de îndată ce aceasta va fi redactată și 
comunicată către subscrisa/publicată în BPI) către creditorul bugetar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Arad, în vederea punerii în executare. 
10. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
În cadrul procedurii simplificate de insolvență a debitorului Aluniș Prod Comp SRL, lichidatorul judiciar a întocmit 
următoarele rapoarte de activitate: 
- 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. 1056/24.09.2019, 
pentru termenul lunar din data de 27.09.2019 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 17799/25.09.2019 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Raport-de-
activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-lunar-27.09.2019.pdf; 
- 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. 1327/24.10.2019, 
aferent termenului de judecată din data de 31.10.2019 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
20255/25.10.2019 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/09/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-31.10.2019.pdf; 
- 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. 1743/25.11.2019 
aferent termenului de judecată din data de 28.11.2019 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
22449/26.11.2019 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/09/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-28.11.2019.pdf. 
- 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. 2271/31.12.2019, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 28.12.2019 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 65/06.01.2020 
şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Raport-
de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-lunar-28.12.2019.pdf; 
- 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. 224/17.01.2020, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 23.01.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
1191/20.01.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/09/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-23.01.2020.pdf; 
- 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. 547/14.02.2020, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 20.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
3310/18.02.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-20.02.2020.pdf; 
- 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. 716/02.03.2020, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 28.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
4433/04.03.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-05.03.2020.pdf; 
- 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. 1010/27.03.2020, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 27.03.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
5869/30.03.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-28.03.2020.pdf; 
- 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. 1203/21.04.2020, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 27.04.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
6621/23.04.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-27.04.2020.pdf; 
- 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. 1490/25.05.2020 
întocmit pentru termenul lunar din data de 27.05.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
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8298/27.05.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-lunar-27.05.2020.pdf; 
- Raportul 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, pentru debitorul SC Aluniș Prod Comp SRL nr. 
1745/16.06.2020 pentru termenul de judecată din data de 25.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
10093/22.06.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-de-fond-25.06.2020.pdf; 
- Raportul 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, pentru debitorul SC Aluniș Prod Comp SRL nr. 
2235/27.07.2020 pentru termenul lunar din data de 27.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
12323/27.07.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-lunar-27.07.2020.pdf; 
- 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. 2634/21.08.2020 
pentru termenul de judecată din data de 03.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13880/26.08.2020 
şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-
de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-fond-03.09.2020.pdf; 
- 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. 3101/24.09.2020 
pentru termenul lunar din data de 27.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 15844/25.09.2020 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-lunar-27.09.2020.pdf; 
- 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; 
- 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. 3690/26.10.2020 
pentru termenul lunar din data de 27.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 18085/27.10.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-
activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-lunar-27.10.2020.pdf; 
- 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. 4065/26.11.2020 
pentru termenul lunar din data de 27.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 20439/02.12.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-lunar-27.11.2020.pdf; 
- 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. 4174/07.12.2020 
pentru termenul de judecată din data de 10.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 20975/09.12.2020 
şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-
de-activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-fond-10.12.2020.pdf;  
- 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. 4409/23.12.2020 
pentru termenul lunar din data de 27.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 21985/28.12.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-
activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-lunar-27.12.2020.pdf; 
- 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. 310/26.01.2021 pentru 
termenul lunar din data de 27.01.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 1684/29.01.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Raport-de-
activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-lunar-27.01.2021.pdf; 
- 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. 484/11.02.2021 pentru 
termenul de judecată din data de 27.01.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 2684/12.02.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-
activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-fond-18.02.2021.pdf.   
11.  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. 
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12. 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 292,41 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 somație 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 somații 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 
comunicare 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 
17 C.N. Poșta Română SA DIV00012285 15.12.2020 10.70 lei comunicare apel formulat în dosarul nr. 1485/108/2019/a2 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor procedură  

292.41 lei 

13. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare Aluniș Prod Comp SRL nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și nu 
sunt fonduri de distribuit în cadrul prezentei proceduri simplificate de insolvență,  în conformitate cu prevederile art. 
174 din Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii 
simplificate de insolvență a debitorului Aluniș Prod Comp SRL, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv plata onorariului 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL în cuantum de 5.000 lei + TVA, aprobat prin hotărârea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului Aluniș Prod Comp SRL din data de 23.10.2019, conform Procesului-verbal nr. 
1316/23.10.2019 publicat în BPI nr. 20077/23.10.2019 și plata sumei de 292,41 lei reprezentând sume avansate de 
către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru plata cheltuielilor din cadrul procedurii simplificate de 
insolvență. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 


