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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura de reorganizare 

Nr. 1018/24.08.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1151/108/2014; Tribunal: Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă; Judecător-sindic: 

Carmen Stancu. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii instanţei: 

Luni – Vineri: 08:30 - 12:30; Joi: 08:30-12:30; 13:00-15:00. 

3.1. Debitor: SC Han Dezna SRL, CUI: 10727147; Sediul social: sat Dezna, comuna Dezna, FN, judeţul Arad; Număr de 

ordine în registrul comerţului J02/390/1998.  

3.2. Administrator special: Șarlea Mihai Claudiu. 

4.Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul social: în municipiul Drobeta Turnu 

Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 

Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 

E-mail: office@consultant-insolventa.ro, Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: 

Popescu George. 

5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Han Dezna SRL conform 

Sentinței nr. 173 din data de 13.05.2014 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1151/108/2014, în temeiul art. 21 

alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței comunică: Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi 

a adunării creditorilor debitoarei  SC Han Dezna SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George 

Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a adunării creditorilor debitoarei  SC Han Dezna SRL 

 din data de 22.08.2018 ora 14.00 

Număr dosar: 1151/108/2014. 

Tribunal: Arad Secţia a II - a Civilă. 

Judecător sindic: Carmen Stancu.  

Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Han Dezna SRL. 

Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 

(1). Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 106 din Legea 85/2006, de către administratorul judiciar al 

debitorului SC Han Dezna SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate în trimestrul 

unsprezece conform graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015. 

(2). Prezentarea situației licitatiilor publice organizate de administratorul judiciar conform hotărârii Adunării creditorilor 

nr. 2852 din data de 02.11.2016 cu privire la valorificarea imobilului "Han Dezna" situat în localitatea Dezna, jud. Arad.  

 (3). Prezentarea Notei de opinie realizate de catre Ec. Tărăsescu Paul Octavian – Membru titular ANEVAR – EPI, EBM 

(leg. 18012) privind necesarul de investit și pierderea de valoare a activului intitulat Han Dezna ca urmare a calamitaților 

naturale din septembrie 2017. 

 (4). Aprobarea ofertei directe cu cumpărător identificat SC DORADI IMPEX SRL, reprezentată prin administrator Suciu 

Teodor, cu sediul in Arad, strada Porumbiței nr. 47, identificată prin CUI RO 8115367, J02/29/1996, pentru achizitia 

activului HAN DEZNA înscris în CF 300035, situat în localitatea Dezna, județul Arad. 

(5). Aprobarea continuării expunerii pe piață prin organizarea de licitații publice cu strigare pornind de la 70%, organizate 

săptămânal în serii de câte 3 (trei), dar nu mai jos de 50% din valoarea de evaluare, în eventualitatea respingerii ofertei 

directe prezentată la punctul (4). 

(6). Prezentarea ofertelor de pază, securitate și monitorizare a activului debitoarei intitulat Han Dezna precum și avansarea 

de sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru asigurarea obiectivului cu pază umană. 

În continuare vom analiza punctele aflate pe ordinea de zi: 

(1). Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 106 din Legea 85/2006, de către administratorul judiciar al 

debitorului SC Han Dezna SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate în 

trimestrul unsprezece conform graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 

935/13.10.2015. 

Lichidatorul judiciar prezintă Adunării creditorilor raportul trimestrial intocmit in temeiul art.106 din Legea 85/2006 

(2). Prezentarea situației licitatiilor publice organizate de administratorul judiciar conform hotărârii Adunării creditorilor 

nr. 2852 din data de 02.11.2016 cu privire la valorificarea imobilului "Han Dezna" situat în localitatea Dezna, jud. Arad 

Având în vedere faptul că planul de reorganizare prevedea ca măsură de îndestulare a creditorilor vânzarea activului 

imobiliar "Han Dezna" situat în localitatea Dezna, jud. Arad, compus din teren în suprafață de 2.831 mp, pe care sunt 

amplasate mai multe construcții: clădire han P+1 cu suprafață desfășurată de 302 mp, clădire han - șură cu suprafață 

desfășurată de 133 mp, terasă descoperită cu suprafață desfășurată de 152 mp, terasă acoperită cu suprafață desfășurată 

de 138 mp, foișor cu suprafață desfășurată de 29 mp și clădire cazare cu suprafață desfășurată de 90 mp, în trimestrul IV 

din anul 3, pornind de la preţul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare nr. 18/23.01.2015 de 817.000 lei respectiv 

182.000 euro, respectiv hotărârea nr. 2852/02.11.2016 a Adunării Generale a Creditorilor de aprobare a tipului, metodei 

şi regulamentului de valorificare pentru activul „Han Dezna”, administratorul judiciar a procedat la efectuarea măsurilor 

necesare de expunere pe piaţă şi valorificare a bunului imobil, astfel:  
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1. S-au afişat publicații de vânzare pe următoarele site-uri: consultant-insolventa.ro, publi24.ro, casedevanzare.ro, 

romimo.ro, micapublicitate.ro, anunturigratuite.net, okazii.ro, olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro precum și afișate la Primăria Arad și Dezna.  

Administratorul judiciar a organizat licitații publice săptămânale conform regulamentului aprobat și expunerea pe piață a 

bunului imobil din averea debitorului până la valorificarea acestuia, astfel:  

1. licitație publică 100% din prețul de evaluare de 817.000 lei echivalent 182.000 euro stabilită în data de 

29.05.2018; 

2. licitație publică 100% din prețul de evaluare de 817.000 lei echivalent 182.000 euro stabilită în data de 

05.06.2018; 

3. licitație publică 100% din prețul de evaluare de 817.000 lei echivalent 182.000 euro stabilită în data de 

12.06.2018; 

4. licitație publică 100% din prețul de evaluare de 817.000 lei echivalent 182.000 euro stabilită în data de 

19.06.2018; 

5. licitație publică 100% din prețul de evaluare de 817.000 lei echivalent 182.000 euro stabilită în data de 

26.06.2018; 

6. licitație publică 90% din prețul de evaluare, respectiv 735.300 lei echivalent 163.800 euro stabilită în data de 

03.07.2018; 

7. licitație publică 90% din prețul de evaluare, respectiv 735.300 lei echivalent 163.800 euro stabilită în data de 

10.07.2018; 

8. licitație publică 90% din prețul de evaluare, respectiv 735.300 lei echivalent 163.800 euro stabilită în data de 

17.07.2018; 

9. licitație publică 90% din prețul de evaluare, respectiv 735.300 lei echivalent 163.800 euro stabilită în data de 

24.07.2018; 

10. licitație publică 90% din prețul de evaluare, respectiv 735.300 lei echivalent 163.800 euro stabilită în data de 

31.07.2018; 

11. licitație publică 80% din prețul de evaluare, respectiv 653.600 lei echivalent 145.600 euro stabilită în data de 

07.08.2018; 

12. licitație publică 80% din prețul de evaluare, respectiv 653.600 lei echivalent 145.600 euro stabilită în data de 

14.08.2018. 

Administratorul judiciar menționează faptul că la aceste licitații organizate nu s-a prezentat niciun potențial cumpărător 

deși a fost organizat un număr mai mare de licitații față de practica creditorului majoritar cu scopul de a expune pe piață 

si a maximiza valoarea activului aflat in averea debitoarei. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot. 

(3). Prezentarea Notei de opinie realizate de catre Ec. Tărăsescu Paul Octavian – Membru titular ANEVAR – EPI, EBM 

privind necesarul de investit și pierderea de valoare a activului intitulat Han Dezna ca urmare a calamitaților naturale din 

septembrie 2017. 

Administratorul judiciar a solicitat expertului evaluator care a întocmit raportul de evaluare a proprietății HAN DEZNA 

cu ocazia redactării planului de reorganizare să exprime opinia sa cu referire la deprecierea valorii activului imobiliar 

HAN DEZNA motivat de calamitățile naturale din septembrie 2017. 

Expertul evaluator ne-a comunicat o notă de opinie prin care estimează valoarea daunelor suferite la un cuantum de cca 

12.000 euro. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot. 

(4). Aprobarea ofertei directe cu cumpărător identificat SC DORADI IMPEX SRL, reprezentată prin administrator Suciu 

T., cu sediul in Arad, strada Porumbiței nr. 47, identificată prin CUI RO 8115367, J02/29/1996, pentru achizitia activului 

HAN DEZNA înscris în CF 300035, situat în localitatea Dezna, județul Arad. 

La data de 12.07.2018 a fost inregistrată la sediul administratorului judiciar al SC Han Dezna SRL oferta nr. 3 din aceeași 

dată prin care SC DORADI IMPEX SRL, reprezentată prin administrator Suciu T., cu sediul in Arad, strada Porumbiței 

nr. 47, identificată prin CUI RO 8115367, J02/29/1996, Tel/fax 0257279967, mobil 0722872475, e-mail: 

doradi.impex@gmail.com, și-a exprimat intenția de a achiziționa activul HAN DEZNA înscris în CF 300035, situat în 

localitatea Dezna, județul Arad la prețul total de 500.000 lei (cincisutemiilei). 

Administratorul judiciar al debitoarei SC Han Dezna SRL face precizarea că în momentul de față activul se află expus pe 

piață conform regulamentului de vânzare ce include si metoda negocierii directe  aprobat prin Adunarea Generală a 

Creditorilor nr. 2852 din data de 02.11.2016 dar până la data prezentului nu s-au prezentat în licitațiile organizate persoane 

fizice sau juridice interesate de imobilul în cauză. 

Oferta SC DORADI IMPEX SRL în cuantum de 500.000 lei - echivalentul în euro a aproximativ 108.000 euro – 

reprezintă cca 60% din valoarea de evaluare a imobilului iar valoarea oferită ar putea îndestula sumele restante conform 

graficului de plăți aferente trimestrelor XI și XII, sume care se ridică la un cuantum de 405.966,00 lei. 

În ipoteza în care oferta s-ar aproba administratorul judiciar va proceda la publicarea unui anunț într-un ziar de largă 

circulație privind condițiile de supra-ofertare in conformitate cu dispozițiile art. 118 din Legea 85/2006. 

Administratorul judiciar a notificat propunerea de valorificare a activului intitulat Han Dezna prin negociere directă și 

administratorului special. 

mailto:doradi.impex@gmail.com


3 

 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 

Administratorul judiciar recomandă Adunării Generale a Creditorilor aprobarea ofertei SC DORADI IMPEX SRL in 

cuantum de 500.000 lei pentru aspectele expuse anterior. 

(5). Aprobarea continuării expunerii pe piață prin organizarea de licitații publice cu strigare pornind de la 70%, organizate 

săptămânal în serii de câte 3 (trei), dar nu mai jos de 50% din valoarea de evaluare, în eventualitatea respingerii ofertei 

directe prezentată la punctul (4). 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 5 de pe ordinea de zi: 

Administratorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor în eventualitatea respingerii ofertei directe a SC 

DORADI IMPEX SRL, continuarea expunerii pe piață prin organizarea de licitații publice cu strigare pornind de la 70%, 

organizate săptămânal in serii de câte 3 (trei), dar nu mai jos de 50% din valoarea de evaluare, după cum urmează: 

1. licitație publică 70% din prețul de evaluare, respectiv 571.900 lei echivalent 127.400 euro stabilită în data de 

28.08.2018; 

2. licitație publică 70% din prețul de evaluare, respectiv 571.900 lei echivalent 127.400 euro stabilită în data de 

04.09.2018; 

3. licitație publică 70% din prețul de evaluare, respectiv 571.900 lei echivalent 127.400 euro stabilită în data de 

11.09.2018; 

4. licitație publică 60% din prețul de evaluare, respectiv 490.200 lei echivalent 109.200 euro stabilită în data de 

18.09.2018; 

5. licitație publică 60% din prețul de evaluare, respectiv 490.200 lei echivalent 109.200 euro stabilită în data de 

25.09.2018; 

6. licitație publică 60% din prețul de evaluare, respectiv 490.200 lei echivalent 109.200 euro stabilită în data de 

02.10.2018; 

7. licitație publică 50% din prețul de evaluare, respectiv 408.500 lei echivalent 91.000 euro stabilită în data de 

09.10.2018; 

8. licitație publică 50% din prețul de evaluare, respectiv 408.500 lei echivalent 91.000 euro stabilită în data de 

16.10.2018; 

9. licitație publică 50% din prețul de evaluare, respectiv 408.500 lei echivalent 91.000 euro stabilită în data de 

23.10.2018. 

(6). Prezentarea ofertelor de pază, securitate și monitorizare a activului debitoarei intitulat Han Dezna precum și avansarea 

de sume pentru instalarea sistemelor de securitate și/sau pentru asigurarea obiectivului cu pază umană. 

Având în vedere faptul că imobilul se află într-o zonă greu accesibilă precum și faptul că până în prezent paza a fost 

asigurată de către debitoare prin administrator special cu personal uman, administratorul judiciar propune instalarea unui 

sistem de alertare video combinat cu pază umană pentru menținerea și conservarea activului HAN DEZNA. 

In acest sens, administratorul judiciar a publicat in ziarul Evenimentul zilei un anunț în vederea selecției de oferte pentru 

angajarea de firme care să asigure securitatea obiectivului.  

În ipoteza în care activul nu va putea fi valorificat iar debitoarea nu iși va putea respecta obligațiile stipulate prin planul 

de reorganizare confirmat, data limită fiind 13.10.2018, administratorul judiciar recomandă Adunării Generale a 

Creditorilor asigurarea anticipată a obiectivului HAN DEZNA prin instalarea unui sistem de dispecerizare, monitorizare 

și intervenție rapidă concomitent cu asigurarea serviciilor de pază cu personal uman în vederea conservării și asigurării 

bunului imobil Han Dezna. 

Administratorul judiciar a procedat la publicarea unui anunț în cotidianul Evenimentul zilei, din data de 06.08.2018, prin 

intermediul căruia a solicitat depunerea de oferte din partea firmelor specializate. 

În urma publicării acestui anunț, au fost depuse următoarele oferte de servicii: 

1. TMA Guard & Security SRL, CUI RO 31690687 

2. Rond Security CD SRL 

În acest sens, în urma atentei analize a ofertelor depuse la sediul administratorului judiciar, A judiciar constată că oferta 

a fost depusă o singură ofertă, respectiv oferta SC TMA Guard & Security SRL. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 6 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea contractării serviciilor de dispecerizare, monitorizare, intervenție 

rapidă și a serviciilor de pază cu personal uman conform ofertei cea mai avantajoasă financiar precum și avansarea de 

sume necesare implementării acestor servicii. 

În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George 

 


