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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 306/11.03.2019 
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. 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.  
4. Lichidator 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. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Han Dezna SRL conform 
Sentinței civile nr. 812 din data de 13.11.2018 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 privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment a debitorului SC Han Dezna SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 1 (una) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  în procedura de faliment a 

debitorului SC Han Dezna SRL 

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. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Han Dezna SRL. 
I. Referitor la disp. art. 21. alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Raportul de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura de insolvență a debitoarei a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 3884/22.02.2019. Împotriva raportului de activitate menţionat anterior nu s-au formulat 
contestaţii, până în prezent.  
II. Referitor la dispozițiile art.  1 pct. 19 și art 108 alin. (5) din Legea nr. 85/2006. Nefiind înregistrate contestații 
împotriva tabelului suplimentar de creanțe, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat 
de creanțe, acesta fiind depus la dosarul cauzei și trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Tabelul 
definitiv consolidat de creanțe a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
2617/07.02.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar.   
III. Referitor la cheltuielile de procedură avansate de către lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura 
generală a insolvenței precum și de procedura de faliment, avansate de către reprezentantul lichidatorului judiciar, sunt 
în cuantum de 435,05 lei. 
IV. Referitor la adresele formulate de lichidatorul judiciar. În vederea determinării dacă în avererea debitoarei mai 
există bunuri nevalorificate, lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 209/20.02.2019 către Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Arad, dacă societatea SC Han Dezna SRL figurează în evidențele OCPI cu alte bunuri imobile.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 210/20.02.2019 către Serviciul Public Comunitar – Regim 
Permise de Conducere și Inmatriculări Auto, dacă societatea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere 
și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. Până în prezent nu au fost primite răspunsuri la aceste adrese. 
V. Propuneri și solicitări adresate judecătorului – sindic. Solicităm Onoratei Instanței îndreptarea erorii materiale 
cuprinse în Sentința civilă nr. 812 din 12.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1151/108/2014, în sensul 
modificării dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență cu dispozițiile 
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței aplicabile în cadrul procedurii de insolvență a debitorului SC Han 
Dezna SRL. 
Având în vedere cele precizate anterior, solicităm respectuos Onoratei Instanțe să dispună un nou termen de judecată 
pentru continuarea procedurii de faliment a debitoarei în vederea convocării Adunării Generale a Creditorilor cu pentru 
exprimarea unei opinii cu privire la închiderea procedurii de faliment a debitoarei și întocmirii raportului prevăzut de 
art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL 
 


