
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 17 Data emiterii: 14.01.2019 
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. 25 lit. f) și art. 108 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței comunică: Raport de verificare a 
creanțelor declarate împotriva averii debitorului SC Han Dezna SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) 
file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Raport de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului SC Han Dezna SRL 

Număr dosar 1151/108/2014, Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Carmen Stancu 
Temei juridic: art. 25 lit. f) și art. 108 alin. (3) din Legea nr. 85/2006  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Han Dezna SRL. 
Prin intermediul Sentinței civile nr. 812 pronunțată în data de 12.11.2018, judecătorul – sindic a dispus intrarea în 
procedura de faliment a debitorului SC Han Dezna SRL, respectiv a desemnat în calitate de lichidator judiciar, 
societatea profesională Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G.. Lichidatorul 
judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 şi a notificat privind 
începerea procedurii de faliment împotriva debitorului Han Dezna SRL, astfel: 
A notificat privind intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Han Dezna SRL următorii creditori: Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Arad; Primăria Municipiului Arad; Primăria Comunei Dezna. 
Notificarea de intrare în procedura de faliment a debitorului SC Han Dezna SRL a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 22928/03.12.2018. De asemenea, notificarea a fost publicată în ziarul Evenimentul zilei 
din data de 04.12.2018 în conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (3) din Legea nr. 85/2006.  Notificarea de intrare în 
procedura de faliment a debitorului SC Han Dezna SRL a respectat disp. art. 108 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, 
cuprinzând următoarele informații privind termenele stabilite de către judecătorul - sindic: termenul limită pentru 
depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 20.12.2018; termenul limintă pentru 
verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, de admitere, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al 
creanţelor este  18.01.2019; termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe; termenul pentru întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este 15.02.2019. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: Prevederile art. 3 pct. (18) din 
Legea nr. 85/2006: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi 
până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar în urma verificării acestora. În 
tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă”. Prevederile 
art. 25 lit. f) din Legea nr. 85/2006: „Principalele atributii ale lichidatorului, în cadrul prezentei legi, sunt: […]f) 
verificarea creantelor si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si întocmirea tabelelor 
creantelor; [...]”. Prevederile art. 66  alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2006: "(1) Toate creanțele vor fi supuse 
procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin titluri executorii.  
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 
prevazute de legi speciale." Prevederile art. 41 alin. (1) - (3) din Legea nr. 85/2006: „(1) Nici o dobândă, majorare sau 
penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adaugată creanţelor născute anterior datei 
deschiderii procedurii. (2) Prin excepție de la alin. (1), creanțele garantate se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea 
garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidator. In cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă garanția se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 17 sau 
definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanta sa fusese 
înscrisă ca și creanță chirografară, până la acoperiea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula.  
(3) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, prevederile alin. (1) şi (2) 
se aplică corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plăţi, la data intrării în faliment”. 
Prevederile art. 108 alin. (3) din Legea nr. 85/2006: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, 
inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de 
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tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după 
deschiderea procedurii.” Conform prevederilor OUG nr. 80/2013"[...] Taxele judiciare de timbru sunt datorate, în 
condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către toate persoanele fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor 
prestate de către instanțele judecătorești [...]".  
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă al debitoarei următoarele declarații de creanță: 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, 
cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 79, jud. Arad, a formulat cerere de admitere a creanței prin intermediul căreia a 
solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 30 lei reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – debit 
născut între data deschiderii procedurii insolvenței și data intrării în faliment, respectiv 13.05.2014-13.11.2018. În urma 
verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind 
înregistrată la Tribunalul Arad, în data de 18.12.2018. În temeiul art. 108 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, lichidatorul 
judiciar va înscrie creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad în tabelul suplimentar de creanţe întocmit 
împotriva debitoarei SC Han Dezna SRL cu suma de 30,00 lei. 
2. Primăria Municipiului Arad, cu sediul în Arad, Bd-ul Revoluției, nr. 75, jud. Arad, a formulat cerere de admitere a 
creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 67,00 lei, reprezentând taxă firmă. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Arad, în data de 05.12.2018. În temeiul art. 108 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, 
lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorului Primăria Municipiului Arad privind înscrierea sub condiție a 
creanței în sumă de 67,00 lei în tabelul suplimentar de creanţe întocmit împotriva debitoarei SC Han Dezna SRL, cu 
condiția prezentării deciziei de impunere a obligațiilor fiscale solicitate.  
3. SC Enel Energie SA, cu sediul social în București, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, Corp A, înregistrată la 
ONRC sub nr. J40/12303/2007, CUI RO 22000460, reprezentată convențional de S.C.A. „Stancu, Rachitan si Asociatii” 
prin avocat Marcu M. V.  (în conlucrare), cu sediul procesual ales în București, Calea Mosilor, nr. 51, etaj 1, Sector 3, a 
formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 2.088,01 
lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare emise anterior deschiderii procedurii 
falimentului, astfel: Factura fiscală nr. 4813729, din data de 25.06.2014, scadentă la 05.07.2014, în valoare de 324.92 
lei, debit restant de 218.33 lei; Factura fiscală nr. 7025996, din data de 19.09.2014, scadentă la data de 29.09.2014, în 
valoare de 47,85 lei, debit restant de 47.85 lei; Factura fiscală nr. 250549, din data de 05.01.2018, scadentă la data de 
15.01.2018, în valoare de 436,89 lei, debit restant de 323,74 lei; Factura fiscală nr. 1137764, din data de 05.02.2018, 
scadentă la data de 15.02.2018, în valoare de 324,49 lei, debit restant de 324,49 lei; Factura fiscală nr. 2003271, din 
data de 05.03.2018, scadentă la data de 15.03.2018, în valoare de 281,48 lei, debit restant de 281,48 lei; Factura fiscală 
nr. 3115088, din data de 10.04.2018, scadentă la data de 20.04.2018, în valoare de 382.03 lei, debit restant de 382.03 
lei; Factura fiscală nr. 3733863, din data de 07.05.2018, scadentă la data de 17.05.2018, în valoare de 129,08 lei, debit 
restant de 123,99 lei; Factura fiscală nr. 5535335, din data de 05.07.2018, scadentă la data de 15.07.2018, în valoare de 
46,40 lei, debit restant de 37,54 lei; Factura fiscală nr. 7990312, din data de 10.09.2018, scadentă la data de 20.09.2018, 
în valoare de 95,79 lei, debit restant de 78,75 lei; Factura fiscală nr. 8842972, din data de 04.10.2018, scadentă la data 
de 14.10.2018, în valoare de 173,12 lei, debit restant de 164,30 lei; Factura fiscală nr. 9756839, din data de 06.11.2018, 
scadentă la data de 16.11.2018, în valoare de 113,93 lei, debit restant de 105,51 lei. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Arad, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. Astfel, 
lichidatorul judiciar va înscrie creditorul SC Enel Energie SA în tabelul suplimentar de creanţe întocmit împotriva 
debitoarei SC Han Dezna SRL cu suma de 2.088,01 lei. 
De asemenea, Primăria Comunei Dezna a transmis prin fax în data de 20.12.2018 Adresa nr. 4051/19.12.2018, prin care 
a comunicat cuantumul impozitelor datorate pentru perioada 13.05.2014-13.11.2018 de către SC Han Dezna SRL: 
Impozit clădire – 9.997,73 lei; Impozit teren – 1.104 lei; Taxă firmă – 152 lei. 
Este necesar de menționat că Primăria Comunei Dezna nu a depus cererea de înscriere a creanței în tabelul suplimentar 
la Registratura Tribunalului Arad în termenul prevăzut prin sentința civilă, respectiv nu a prezentat lichidatorului 
judiciar deciziile de impunere a obligațiilor fiscale solicitate. 
Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul suplimentar de creanţe împotriva 
debitoarei SC Han Dezna SRL, respectiv a înscris creditorii: D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, Primăria 
Municipiului Arad, SC Enel Energie SA, cu creanţe născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data 
începerii procedurii falimentului în cuantum total de 2.185,01 lei. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC Han Dezna SRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii de 
faliment împotriva debitorului SC Han Dezna SRL în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Evenimentul 
zilei, în conformitate cu disp. art. 61 alin. (3) din Legea nr. 85/2006. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


