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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1552 din 19.11.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1242/111/2014; Tribunal Bihor, Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Constantin Manoliu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu, nr. 1, judeţul Bihor; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08:30 – 11:30. 
3. Debitor: SC Luctrans SRL, CUI 14561461; Sediul social: Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. P61, ap. 6, județul 
Bihor; Număr de ordine în Registrul Comerţului J05/349/2002.  
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, sediul profesional ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 
0745.267.676. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Luctrans SRL, conform 
Sentinţei nr. 1626/F/2015 din data de 02.12.2015, pronunţată de către Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 1242/111/2014, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în 
procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Luctrans SRL. 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, conform 

art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Luctrans SRL  
Număr dosar 1242/111/2014, Tribunalul Bihor, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Judecător-sindic: Constantin Manoliu. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL. 
Debitor: SC Luctrans SRL. 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
I. Referitor la disp. art. 21 din Legea nr. 85/2006. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 18044/27.09.2018. Menţionăm că, împotriva raportului de activitate sus-menţionat nu s-
au formulat contestaţii. 
II. Referitor la plângerea penală formulată de lichidatorul judiciar. Lichidatorul judiciar al debitoarei SC Luctrans SRL 
a formulat plângere penală împotriva numitului Bonaciu L. G., pentru Săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 241 – 
Bancrută frauduloasă, art. 228 – Furt și art. 244 – Înșelăciune din Noul Cod Penal. În urma repetatelor solicitări ale 
subscrisei de a primi numărul dosarului penal format în urma plângerii penală formulată, subscrisa a primit adresă din 
partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, prin intermediul căreia a transmis faptul că plângerea formulată de 
lichidatorul judiciar a fost înregistrată sub nr. penal 687/P/2016, iar dosarul de află în curs de cercetări la IPJ Bihor – 
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.  
Prin intermediul Ordonanței de clasare din data de 07.12.2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea a dispus: 
- clasarea cauzei penale față de suspectul Bonaciu L. G., pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă, faptă 
prev. și pedepsită de art. 241 alin. 1 lit. a teza II și lit. c din Codul penal, - clasarea cauzei penale privind săvârșirea 
infracțiunii de furt – fată prev. și pedepsită de art. 228 Cod penal  
- clasarea cauzei penale privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și pedepsită de art. 244 alin. 1 Cod 
penal. 
Împotriva acestei ordonanțe, subscrisa a formulat plângere, prin intermediul căreia a solicitat infirmarea ordonanţei în 
discuţie şi redeschiderea urmăririi penale, dat fiind faptul că nu s-a efectuat  o cercetare completă, nu s-au respectat 
norme de procedură imperative, respectiv motivarea este contradictorie. Astfel, s-a constituit dosarul penal nr. 
2440/271/2018 având ca obiect plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată (art. 340 NCPP), stabilindu-se 
termen în 30.03.2018. La termenul din 30.03.2018, se amână cauza până la 06.04.2018 la cererea apărătorului 
intimatului Bonaciu L. G., în vederea pregătirii apărării. La termenul din 06.04.2018 este preschimbat termenul pentru 
13.04.2018, dată la care se dispune amânarea cauzei față de solicitarea petentului Consultant Insolvență SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar al Luctrans SRL, în vederea ajungerii la o posibilă înțelegere cu intimatul Bonaciu L. G.. 
Este fixat termen de judecată în acest sens la data de 18.05.2018. La termenul de judecată din data de 18.05.2018, 
părțile prezente au pus concluzii în fond, respectiv a fos stabilit termen de pronunțare la data de 25.05.2018. La data de 
25.05.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 19.06.2018. La termenul din data de 
19.06.2018, prin Încheierea penală nr. 1416/2018 pronunțată de Judecătoria Oradea, în temeiul art. 341 alin. (6) lit. b) 
din Codul de procedură penală, este admisă plângerea formulată de către petenta Consultant Insolvență SPRL împotriva 
ordonanței din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea 
menținută prin ordonanța prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 260/II.2/2017. Este dispusă 
desființarea în parte a soluției de clasare dispuse prin ordonanța din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr. 687/P/2016 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menținută prin ordonanța prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în 
dosarul nr. 260/II.2/2017 cu privire la acuzația de bancrută frauduloasă prevăzută de art. 241 din Codul penal și 
trimiterea cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale și a punerii în mișcare a acțiunii penale penru 
acuzația de bancrută frauduloasă. Sunt menținute celelalte dispoziiții ale ordonanței din data de 07.12.2017 emisă în 
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dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menținută prin ordonanța prim-procurorului din data 
de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 20/II.2/2017.  
Lichidatorul judiciar reprezentată convențional de către Cabinet de avocat „Duţulescu Leonard”, prin avocat Duțulescu 
L., în calitate de persoană vătămată în dosarul penal menţionat anterior,  în temeiul art. 81 alin. (1) lit. c) din Noul Cod 
de Procedură Penală, a formulat și a transmis către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea cererea prin care a solicitat 
punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva suspectului Bonaciu L. G. pentru fapta de bancrută frauduloasă, în 
conformitate cu  Încheierea penală nr. 1416/2018, pronunţată de către Judecătoria Oradea în dos. nr. 2740/271/2018.  
Prin intermediul Încheierii penale nr. 1416/2018, pronunţată de către Judecătoria Oradea în dos. nr. 2740/271/2018 s-a 
dispus: „În temeiul art. 341 alin. (6) lit. b) Cod procedură penală admite plângerea formulată de către petenta Consultant 
Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Flipescu, nr. 4, ap. 14, jud Timiş împotriva ordonanţei 
din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr.687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menţinută prin 
ordonanţa prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 260/II.2/2017. Dispune desfiinţarea în parte a 
soluţiei de clasare dispuse prin ordonanţa din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr.687/P/2016 al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Oradea menţinută prin ordonanţa prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 
260/II.2/2017 cu privire la acuzaţia de bancrută frauduloasă prevăzută de art. 241 Cod penal şi trimiterea cauzei la 
procuror în vederea completării urmăririi penale şi a punerii în mişcare a acţiunii penale pentru acuzaţia de bancrută 
frauduloasă.” Astfel, în conformitate cu dispoziţiile instanţei, stabilită prin Hotărâre Definitivă, executorie, s-a stabilit 
punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva suspectului Bonaciu L. G. pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă. 
Urmare a cererii formulate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea a transmis lichidatorului judiciar adresa prin care 
a comunicat faptul că: „aceasta va fi avută în vedere la soluționarea cauzei, cu mențiunea că acțiunea penală va fi pusă 
în mișcare, dacă va fi cazul, în conformitate cu dispozițiile legale”. 
III. Referitor cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Reprezentantul lichidatorului judiciar a avansat următoarele 
sume, neachitate, în cadrul procedurii de faliment: 

Nr. 
crt.  Furnizor 

Număr şi data factură/ 
bon fiscal 

Suma 
(lei) Descriere  

1 C.N. Poşta Română SA DIV00035499/16.07.2018 7,80 transmitere documente 
2 C.N. Poşta Română SA DIV00033706/05.07.2018 7,80 transmitere documente 
3 C.N. Poşta Română SA DIV00047561/28.09.2018 9,40 Comunicare documente Tribunalul Bihor 
4 C.N. Poşta Română SA DIV00051836/13.10.2018 6,30 Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea 

Total 31,30 lei  

IV. Propuneri şi solicitări adresate judecătorului-sindic. Având în vedere cele prezentate anterior, solicităm, în mod 
respectuos, Onoratului Tribunal să dispună un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii de faliment a 
societăţii debitoare și soluționarea dosarului penal nr. 2440/271/2018 pentru recuperarea sumelor de bani din casieria 
societății. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL 


