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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1657 Din data de 07.12.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4336/108/2014; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Carmen 
Stancu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 
– 12:30. 
3. Debitor: SC Horana Group Constructions SRL, cod de identificare fiscală: 28731906; Sediul social: Arad, str. Liviu 
Rebreanu, bl. 27, sc. B, et. 3, ap. 7, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/788/2011. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; 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 Horana Group 
ConstructionsSRL, conform Sentinței civile nr. 882 din data de 24.09.2015 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - 
a Civilă, în dosarul nr. 4336/108/2014, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea 85/2014, comunică: Raportul cu 
propunere de închidere a procedurii de faliment privind debitorul SC Horana Group Constructions SRL întocmit 
conform art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 10 (zece) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Raport cu propunere de închidere a procedurii de faliment privind debitorul SC Horana Group Constructions 

SRL întocmit conform art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 4336/108/2014, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Carmen Stancu.  
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Horana Group Constructions SRL. 
I. Referitor la disp. art. 72 alin. (6), art. 73, art. 58 și 99 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată la Registratura 
Tribunalului Arad, creditorii SC Prod Com Dorela SRL și SC AGM Group GC SRL, au solicitat deschiderea procedurii 
insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 împotriva debitoarei SC Horana Group Constructions SRL. În motivarea 
cererii, creditoarele arată faptul că au față de debitoare o creanță certă, lichidă și exigibilă, în cuantum de 58.920 lei 
respectiv 901.282 lei, în urma derulării unor raporturi comerciale între acestea și debitoare. Tribunalul Arad a soluționat 
cererea de deschidere a procedurii formulată de către creditorii menționați anterior, prin Sentința civilă nr. 536 din data 
de 21.05.2015, pronunțată în dosarul nr. 4336/108/2014 și a dispus, în conformitate cu dispozițiile art. 72 alin. (6) din 
Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Horana Group Constructions 
SRL cu sediul în Arad, str. Liviu Rebreanu, bl. 27, sc. B, et. 3, ap. 7, jud. Arad, CUI 28731906, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J2/788/2011. 
De asemenea, conform art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de administrator judiciar 
provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58 respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi 
a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Horana Group Constructions SRL la sediul cunoscut, notificarea privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39921032133; plicul a 
fost ridicat de un delegat în data de 02.06.2015;  
- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii de insolvență a debitorului, astfel: Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Arad, prin adresa de e-mail itmarad@itmarad.ro, în data de 03.06.2015; Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Arad, prin adresa de e-mail ajofm@ar.anofm.ro și prin fax la nr. 0257/264633 și 
0257/214311 în data de 03.06.2015; Administrația Judențeană a Finanțelor Publice Timiș, prin fax la nr. 0256/499220, 
în data de 29.05.2015; Direcția Regională Vamală Arad, prin e-mail, la adresa vamaarad@customs.ro, în data de 
02.06.2015; Primăria Municipiului Arad, prin fax, la nr. 0257/284744 respectiv 0257/253842, în data de 29.05.2015; 
Administrația Judențeană a Finanțelor Publice Arad, prin fax la nr. 0257/280855, în data de 29.05.2015; Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor Statului, prin fax la nr. 021/3036680 în data de 29.05.2015; SC Prod Com Dorela SRL, 
prin adresa de e-mail water_drill@yahoo.com; SC AGM Group GC SRL, prin e-mail la adresa office@agmgrup.ro. 
În urma cercetărilor efectuate de către administratorul judiciar pe portalul instanțelor de judecată, s-au observat litigiile 
în care debitorul a fost parte și au fost notificate următoarele societăți, ca fiind potențiali creditori: SC Olimp Impex 
SRL, prin adresa de e-mail olimp.impex.tm@gmail.com; SC Casa del Mario SRL, prin adresa de e-mail 
casadelmario@yahoo.com; Cofraje Alsina Romania SRL, prin e-mail la adresa romania@alsina.com; SC Luscan Com 
SRL, prin e-mail la adresa luscancom@yahoo.com; Țiriac Leasing IFN SA, prin adresa de e-mail 
office@tiriacleasing.ro; Tirrena Scavi S.p.A. Italia, Sucursala Cluj, prin e-mail la adresa info@tirrenascavi.ro; SC 
Renania Trade SRL, prin e-mail la adresa timisoara@renania.ro; SC Del Bono & Co SA, prin e-mai la adresa 
office@delbono.ro. 
Din informațiile de bază nr. 230092/03.06.2015 furnizate de către ONRC, subscrisa a observat că are calitatea de 
administrator social d-na Nițulescu M.. Administratorul judiciar a încercat să o contacteze telefonic pe d-na Nițulescu 
M., însă aceasta nu a raspuns. Astfel, subscrisa a transmis pe adresa de e-mail menționată anterior, notificarea de 
deschidere a procedurii de insolvență împotriva debitorului, a solicitat, în temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 
85/2014, să pună la dispoziția administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: toate documentele deținute cu 
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privire la activitatea desfășurată de către debitor și cu privire la  averea debitorului, în vederea selectării de către 
subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea tuturor actelor procedurale instituite de Legea 85/2014; lista 
cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute în cei 
2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu precizarea că sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către 
art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie ridicarea dreptului de administrare, respectiv aplicarea amenzii 
prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea 85/2014 de către judecătorul sindic. De asemenea, a informat administratorul 
social privind prevederile art. 83 alin. (1) și a solicitat acesteia să depună la dosarul cauzei și să transmită 
administratorului judiciar, documentele prevăzute de disp. art. 67 din Legea 85/2014. Deși numita Nițulescu M. s-a 
arătat dispusă să stabilească o întâlnire cu administratorul judiciar (în intervalul 09.07.2015-10.07.2015), aceasta nu s-a 
prezentat și nu a contactat subscrisa în vederea reprogramării. 
În data de 11.06.2015 subscrisa a primit din partea BEJ Brad T. Gh., o cerere prin care a solicitat, în baza art. 1522 
NCPC, să notificăm, să somăm și să punem în întârziere debitoare, în vederea achitării debitului restant datorat către SC 
LF Construction 2011 SRL. Astfel, administratorul judiciar a notificat privind deschiderea procedurii de insolvență și 
privind disp. art. 75 alin. (1) din Legea 85/2014 prin adresa nr. 1379/11.06.2015, transmisă prin e-mail la adresa 
executorghbrad@yahoo.com și a notificat societatea LF Construction 2011 SRL prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39922704715, primită în data de 15.06.2015. 
- subscrisa a solicitat Primăriei Municipiului Arad, prin adresa nr. 1353/03.06.2015, să comunice situația bunurilor 
impozabile cu care figurează debitorul. Primăria Municipiului Arad a dat curs solicitărilor administratorului judiciar, şi 
prin adresa nr. 179897/10.06.2015 a comunicat faptul că debitorul figurează în evidenţele sale cu obligații de plată și 
bunuri supuse impozitării, astfel: Obligații de plată înregistrate la data de 21.05.2015 în cuantum de 6.818,00 lei; 
Bunuri mobile cu care figurează debitorul: 

Nr. 
crt. 

Bun mobil Caracteristici Dată 
dobândire 

1 Autoturism marca Hyunday  nr. identificare: KMHSH81 XDCU837131, cap. cil. 2199; serie motor: BU515494 20.08.2012 

2 Autoturism marca Hyunday  nr. identificare: TMAJU81 VDCJ250986; cap. cil. 1995; serie motor: BU499498 20.08.2012 

3 Autoturism marca Mini Cooper  nr. identificare: WMWXD 51060WN17568; cap. cil. 1995; serie motor: 72958099 29.11.2012 

4 Autoturism marca Hyunday  nr. identificare: KMHSH 81XDCU835675; cap. cil. 2199; serie motor: BU512552 17.12.2012 

5 Autoturism marca BMW  nr. identificare: WBAFH 01010L858414; cap. cil. 2993; serie motor: 32728322 26.06.2013 

6 Autoturism marca Mini Cooper  nr. identificare: WMWXD 51020WN17972, cap. cil. 1995; serie motor: 72568163 22.04.2015 

În ceea ce privește aceste bunuri mobile, subscrisa a transmis adresa nr. 1446/06.07.2015 către Instituția Prefectului 
Județului Arad – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, prin fax la 
nr. 0257/280121 și prin e-mail la adresa pja@prefecturaarad.ro, prin intermediul căreia a solicitat numărul de 
înmatriculare al autoturismelor și comunicarea noului proprietar – în cazul în care aceste bunuri au fost radiate. Prin 
intermediul adresei nr. 26667 din data de 04.09.2015 această instituție a adus la cunoștința subscrisei faptul că debitorul 
SC Horana Group Constructions SRL nu figurează cu autovehicule înmatriculate la jud. Arad. 
De asemenea, prin adresa nr. 1352/03.06.2015 transmisă prin fax la nr. 0257/280855 și prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39922704125 primită în data de 08.06.2015, administratorul judiciar a solicitat informații 
la AJFP Arad privind ultimele raportări financiare depuse de către debitor. Această instituție a comunicat subscrisei 
indicatorii bilanțieri la 30.06.2014 respectiv 31.12.2014.  
Administratorul judiciar, prin adresa nr. 1356/03.06.2015, a solicitat Direcției de Evidență a Persoanelor, informații 
privind adresa de domiciliu/reședință a administratorului social Nițulescu M.. Această instituție, prin răspunsul 
înregistrat cu nr. 11502/I/12.06.2015, a furnizat următoarele date privind Nițulescu M.: născută la data de, în comuna, 
jud., cu domiciliul în Mun., jud., Str., bl., sc., et., ap., fără mențiuni de reședință. Astfel administratorul judiciar a 
transmis la adresa menționată, notificarea de deschidere a procedurii, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39921666276, primită în data de 24.06.2015.  
Notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Horana Group Constructions 
SRL a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10249 din data de 04.06.2015, precum şi în cotidianul 
Evenimentul zilei din data de 02.06.2015 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
II. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raportul prin care a propus continuarea perioadei de observaţie din procedura 
generală de insolvență. Acest raport a fost transmis către Tribunalul Arad în data de 10.06.2015, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39922704955, pentru a fi depus la dosarul cauzei. De asemenea, a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 10889 din data de 15.06.2015, conform dovezii de publicare nr. 
168390/15.06.2015. Raportul menționat anterior  a fost transmis și celor doi creditori care au solicitat deschiderea 
procedurii de insolvență, prin e-mail, la adresele office@agmgrup.ro respectiv water_drill@yahoo.com. 
III. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, subscrisa a 
întocmit Raportul privind cauzele și împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență a debitoarei SC Horana 
Group Constructions SRL. Acest raport a fost transmis către Tribunalul Arad, în data de 02.07.2015, prin scrisoare 
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recomandată cu confirmare de primire nr. AR39920430855. Administratorul judiciar a publicat anunțul privind 
depunerea Raportului privind cauzele și împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență a debitoarei având 
în vedere dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12170 din data de 
03.07.2015 conform dovezii de publicare nr. 187956 din data de 03.07.2015. Din Raportul asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului se reține faptul că singura posibilitate reală de satisfacere a 
creanțelor creditorilor este deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului. Conform disp. art. 97 alin (4) "[...] 
Propunerea privind intrarea în faliment a debitorului, potrivit alin. (2), va fi supusă aprobării adunării generale a 
creditorilor la prima ședință a acesteia.[...]". Astfel, Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 
insolvenței debitorului a fost supus aprobării Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.08.2015. Procesul verbal 
nr. 1536/19.08.2015 al Adunării Generale a Creditorilor a fost transmis către Tribunalul Arad prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39919071627, a fost  publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
14425/28.08.2015 conform dovezii de publicare nr. 220457/28.08.2015. Întrucât debitorul nu și-a arătat intenția de  
intrare în procedura de reorganizare conform unui plan, potrivit disp. art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea 85/2014, 
administratorul judiciar a solicitat judecătorului-sindic să dispună intrarea debitorului în procedura simplificată de 
faliment, conf. disp. art. 145 alin. (1) lit. A b) și c) și lit. D din Legea nr. 85/2014 
IV. Referitor la disp. art. 105 și art. 110 din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul 
Evenimentul zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă a debitorului SC Horana Group Constructions SRL, au formulat cereri de creanţe următorii creditori:  
-D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe 
împotriva debitorului SC Horana Group Constructions SRL cu o sumă în cuantum de 1.831.160 lei; Primăria 
Municipiului Arad, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului cu o 
sumă în cuantum de   6.818,00 lei. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei, aceste creanţe au fost admise fără a fi supuse procedurii de verificare. 
- SC Cofraje Alsina România SRL, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitorului SC Horana Group Constructions SRL cu o sumă în cuantum de 151.346,45 lei; SC Del Bono & Co SA, 
creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului cu o sumă în cuantum de 
39.079,66 lei; SC Floinst SRL – în faliment, reprezentat prin lichidator judiciar Contaudit Insolvent SPRL, creditor 
chirografar, a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului cu suma de 560.090,86 lei; SC 
Țiriac Leasing IFN SA, creditor chirografar, a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului 
cu suma de 71.531,51 lei; Unicredit Leasing Corporation IFN SA, creditor chirografar, a solicitat înscrierea în tabelul 
preliminar de creanţe împotriva debitorului cu suma de 133.503,14 lei; SC Waterhouse SRL – în faliment, reprezentată 
prin lichidator judiciar Edge Business Restructuring Advisors SPRL, creditor chirografar, a solicitat înscrierea în tabelul 
preliminar de creanţe împotriva debitorului cu suma de 51.021,44 lei. 
Precizăm faptul că administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a conformat dispoziţiilor art. 110 din Legea 
nr. 85/2014 și a întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului SC Horana Group Constructions 
SRL, tabel transmis către Tribunalul Arad în data de 24.07.2015 prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39919890325. Tabelul preliminar al creanțelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
13228/27.07.2015, conform dovezii de publicare nr. 203417/27.07.2015.  
Tabelul sus-menționat cuprinde creditorii: DGRFP Timișoara - AJFP Arad, creditor bugetar, înscris cu suma de 
1,831,160.00 lei; Municipiul Arad - prin primar, ing. Falcă Gh., creditor bugetar, înscris cu suma de 6,818.00 lei; SC 
AGM Group GC SRL, creditor chirografar, înscris cu suma 901,282.00 lei; SC Cofraje Alsina România SRL, creditor 
chirografar, înscris cu suma de 151,346.45 lei; SC Del Bono & CO SA, creditor chirografar, înscris cu suma de 
39,079.66 lei; SC Floinst SRL - în faliment, reprezentat prin lichidator judiciar Contaudit Insolvent SPRL, creditor 
chirografar, înscris cu suma de 560,090.86 lei; SC Prod Com Dorela SRL, creditor chirografar, înscris cu suma de 
58,920.00 lei; SC Țiriac Leasing IFN SA, creditor chirografar, înscris cu suma de 71,531.51 lei; Unicredit Leasing 
Corporation IFN SA, creditor chirografar, înscris cu suma de 133,503.14 lei; SC Waterhouse SRL - în faliment, prin 
Edge Business Restructuring Advisors SPRL, creditor chirografar, înscris cu suma de 51,021.44 lei. 
Administratorul judiciar a întocmit Raportul de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului SC Horana 
Group Constructions SRL. Acest raport a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15621/21.09.2015.  
SC Beti BTL SRL reprezentată prin Sirbu & Sima SPARL, a transmis subscrisei o cerere de admitere a creanței. Prin 
intermediul acesteia, a solicitat repunerea în termen a cererii de înscriere la masa credală, admiterea cererii și 
dispunerea înscrierii la masa credală a creanței în cuantum de 42.536,96 lei. În urma cercetărilor efectuate  pe portalul 
instanțelor de judecată, subscrisa nu a identificat societățile Beti BTL SRL sau cedentul A & A Logistic Machines SRL.  
În temeiul disp. art. 42 alin. (3) din Legea 85/2014 "[...] Creditorii care nu au fost notificați potrivit prevederilor art. 99 
alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin depunerea unei 
cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa 
credală [...]". Astfel, subscrisa a solicitat, prin adresa nr. 1709/14.10.2015, lămuriri privind creanța solicitată. În urma 
cercetărilor efectuate  pe portalul instanțelor de judecată, subscrisa nu a identificat societățile Beti BTL SRL sau 
cedentul A & A Logistic Machines SRL. În temeiul disp. art. 42 alin. (3) din Legea 85/2014 "[...] Creditorii care nu au 
fost notificați potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de 
admitere a creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care 
se afla în momentul înscrierii lor la masa credală [...]". Având în vedere faptul că societatea Beti BTL SRL nu a răspuns 
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solicitărilor subscrisei privind caracterul cert, lichid și exigibil al creanței pe care Beti BTL SRL susține că o deține 
împotriva averii debitoarei, aceasta nu a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe.  
Împotriva tabelului preliminar de creanțe s-a formulat o contestație de către DGRFP Timișoara – prin AJFP Arad, 
formându-se dosarul derivat cu nr. 4336/108/2014/a1. Contestația formulată de către DGRFP Timișoara – AJFP Arad 
împotriva tabelului preliminar de creanțe a fost respinsă la termenul de judecată din data de 05.11.2015, prin Hotărârea 
nr. 1071/05.11.2015. Creditorul DGRFP Timișoara – AJFP Arad a formulat apel împotriva Sentinței civilă nr. 
1071/05.11.2015, ce a făcut obiectul dosarului 4336/108/2014/a1. Prin intermediul Hotărârii nr. 81/01.02.2016, Curtea 
de Apel Timișoara a respins această acțiune. 
V. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014. Conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 și 
a Încheierii civile nr. 370/02.03.2015, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Horana Group Constructions SRL pentru data de 19.08.2015, ora 1100, la sediul subscrisei, 
având ca ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Horana Group Constructions SRL. 
(2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Horana Group Constructions SRL și a președintelui 
Comitetului Creditorilor. 
(3). Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Sentința civilă nr. 536 din data de 21.05.2015, precum și stabilirea retribuției acestuia.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în cadrul Notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10249/04.06.2015 Formularul de vot şi Oferta 
financiară au fost transmise creditorilor prin fax şi e-mail în data de 18.08.2015. La Adunarea Generală a Creditorilor 
au transmis puncte de vedere creditorii ale căror creanțe însumate reprezintă 73,42% din masa credală, calculul 
efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar al creanțelor întocmit împotriva averii debitorului, publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13228/27.07.2015. Administratorul judiciar a constatat faptul că Adunarea 
Generală a Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 și art. 49 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014. Adunarea Creditorilor debitorului SC Horana Group Constructions SRL a hotărât: 
• Cu o majoritate de  64,91% din totalul masei credale (respectiv 88,40% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
exprimat un punct de vedere în scris) creditorii au votat pentru alegerea unui comitet format din 3 membri. 
• Cu o majoritate de 64,90% din totalul masei credale (respectiv 88,40% din totalul creditorilor prezenți sau care şi-au 
exprimat un punct de vedere în scris), creditorii au votat pentru desemnarea următorilor membri în comitetul 
creditorilor debitorului SC Horana Group Constructions SRL, raportat la dispozițiile art. 50 alin. (4) din Legea 85/2014: 
DGRFP Timişoara-prin AJFP Arad, creditor bugetar, procent  48,128%; SC AGM Group GC SRL, creditor chirografar, 
procent 23,688%; SC Floinst SRL – în faliment, reprezentat prin lichidator judiciar Contaudit Insolvent SPRL, creditor 
chirografar, procent 14,721%. 
• Cu un procent de 68,88% din totalul masei credale (respectiv 93,82% din totalul creditorilor prezenți sau care și-au 
exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor a hotărât desemnarea în calitate de preşedinte al 
comitetului creditorilor, pe creditorul bugetar DGRFP Timişoara-prin AJFP Arad, ce deține un procent de 48,128% din 
totalul masei credale. 
• Cu o majoritate de 48,12% din totalul masei credale (respectiv  65,55% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
exprimat un punct de vedere în scris), Adunarea Generală a Creditorilor nu confirmă practicianul în insolvență 
Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Horana Group Constructions SRL şi 
nu aprobă onorariul propus de către administratorul judiciar pentru perioada de observație. 
Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor, cu nr. 1536/19.08.2015 a fost transmis către Tribunalul Arad pentru 
a fi depus la dosarul cauzei, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14425/28.08.2015, conform 
dovezii de publicare nr. 220457/28.08.2015. 
VI. Referitor la disp. art. 145 din Legea nr. 85/2014. Prin intermediul Sentinței civile nr. 882 din data de 24.09.2015, 
judecătorul sindic a dispus, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. b din Legea nr. 85/2014, intrarea debitorului în procedura de 
faliment. Conform disp. art. 145 alin. (2) s-a dispus dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare 
al debitorului. Astfel, lichidatorul judiciar a respectat dispozițiile onoratei instanțe și prevederile Legii 85/2014, 
îndeplinindu-și atribuțiile, așa cum sunt precizate în cele ce urmează. Subscrisa a publicat notificarea privind 
deschiderea procedurii de faliment în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17204/12.10.2015. Anunțul privind 
intrarea debitorului în procedura de faliment a fost publicat în cotidianul Evenimentul zilei din data de 12.10.2015. 
Debitorul Horana Group Constructions SRL a fost notificat privind trecerea în procedura de faliment, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39922709689, primită în data de 13.10.2015. Subscrisa a procedat la 
notificarea creditorilor înscriși în tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului, prin e-mail, privind 
trecerea acestuia în procedura de faliment. Acești creditori sunt următorii: DGRFP Timișoara – AJFP Arad, Municipiul 
Arad, SC AGM Group GC SRL, SC Cofraje Alsina România SRL, SC Del Bono & CO SA, SC Floinst SRL – în 
faliment reprezentat prin Contaudit Insolvent SPRL, SC Prod Com Dorela SRL, SC Țiriac Leasing IFN SA, Unicredit 
Leasing Corporation IFN SA, SC Waterhouse SRL – în faliment prin  Edge Business Restructuring Advisors SPRL. 
VII. Referitor la disp. art. 146 alin. (3), art. 106 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În urma notificării privind trecerea debitorului în procedura simplificată de faliment, următorii creditori au transmis 
cereri de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii: 
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- DGRFP Timișoara – prin AJFP Arad, prin cererea de înscriere a creanței suplimentară înregistrată la Tribunalul Arad 
în data de 27.10.2015, a solicitat înscrierea la masa credală a debitorului cu suma de 83.790,00 lei reprezentând obligații 
fiscale; 
- Municipiul Arad, Direcția Venituri – Serviciul Urmărire Venituri, prin cererea de înscriere a creanței suplimentară 
înregistrată la Tribunalul Arad în data de 29.10.2015, a solicitat înscrierea pe lista creditorilor debitoarei cu suma de 
5,00 lei reprezentând taxă firmă afișaj. 
Astfel, în temeiul disp. art. 106 alin. (1) din Legea 85/2014, subscrisa a verificat cererile depuse de către creditorii 
menționați anterior și a întocmit tabelul suplimentar al creanțelor împotriva averii debitorului. Acest tabel a fost 
transmis la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21569/14.12.2015.  
Având în vedere faptul că, până în prezent, nu s-au înregistrat contestații împotriva tabelului suplimentar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului, subscrisa a întocmit tabelul definitiv consolidat al creanțelor împotriva averii 
debitorului. Tabelul definitiv consolidat al creanțelor a fost transmis la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 181/06.01.2016, conform dovezii de publicare nr. 2479/06.01.2016.  
Au fost înscriși în tabelul definitiv consolidat al creanțelor împotriva averii debitorului următorii creditori: DGRFP 
Timișoara – prin AJFP Arad – creanță născută din continuarea activității după deschiderea procedurii de insolvență, în 
cuantum de 83.790 lei; Municipiul Arad – creanță născută din continuarea activității după deschiderea procedurii de 
insolvență, în cuantum de 5 lei; DGRFP Timișoara – prin AJFP Arad – creanță bugetară în sumă de 1.831.160 lei; 
Municipiul Arad – creanță bugetară în sumă de 6.818 lei; AC AGM Group GC SRL – creanță chirografară în cuantum 
de 901.282 lei; SC Cofraje Alsina România SRL  – creanță chirografară în cuantum de 151.346,45 lei; SC Del Bono & 
CO SA – creanță chirografară în cuantum de 39.079,66 lei; SC EPS Distribution Grup SRL – creanță chirografară în 
cuantum de 14.293,22 lei; SC Floinst SRL – în faliment – creanță chirografară în cuantum de 560.090,86 lei; SC Prod 
Com Dorela SRL – creanță chirografară în cuantum de 58.920 lei; SC Propaganda Media SRL – creanță chirografară în 
cuantum de 4.205,70 lei; SC Țiriac Leasing IFN SA  – creanță chirografară în cuantum de 71.531,51 lei; Unicredit 
Leasing Corporation IFN SA – creanță chirografară în cuantum de 133.503,14 lei; SC Waterhouse SRL – în faliment – 
creanță chirografară în cuantum de 51.021,44 lei. 
VIII. Referitor la disp. art. 151, alin. (2) din legea nr. 85/2014, coroborat cu art. 93 şi art. 94-96 din legea nr. 85/2014. 
În temeiul disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit procesul verbal de inventariere nr. 
2196/02.03.2016, pe care l-a depus la dosarul cauzei. 
IX. Referitor la tabelul definitiv consolidat rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Horana Group 
Constructions SRL. În ceea ce privește cererea de admitere a creanței formulată de Office Plan TC SRL – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite reprezentată prin lichidator judiciar Activ Grup IPURL, subscrisa a procedat la înscrierea acestei 
creanțe la masa credală a SC Horana Group Constructions SRL, întocmind Tabelul definitiv consolidat rectificat I al 
creanțelor împotriva averii debitorului. Acest tabel a fost publicat în BPI nr. 19944/02.11.2016. 
X. Referitor la patrimoniul debitorului SC Horana Group Constructions SRL. Având în vedere că Primăria Municipiului 
Arad prin Direcția Venituri a comunicat subscrisei faptul că societatea Horana Group Constructions SRL figurează ca 
având în patrimoniu șase autoturisme, lichidatorul judiciar a solicitat Inspectoratului de Poliție Județean Arad 
identificarea și imobilizarea bunurilor mobile aflate în proprietatea SC Horana Group Constructions SRL, respectiv 
comunicarea acestui fapt către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL. Prin adresa nr. 114676/25.10.2016,  
IPJ Arad – Serviciul de Investigare a criminalității economice, a comunicat faptul că, în urma verificărilor efectuate, SC 
Horana Group Constructions SRL a utilizat în intervalul septembrie 2012 – decembrie 2014 toate cele șase autoturisme, 
astfel: 

Bun mobil Caracteristici Dată dobândire 

Autoturism marca Hyunday  nr. identificare: KMHSH81 XDCU837131, cap. cil. 2199; serie motor: BU515494 20.08.2012 

Autoturism marca Hyunday  nr. identificare: TMAJU81 VDCJ250986; cap. cil. 1995; serie motor: BU499498 20.08.2012 

Autoturism marca Mini Cooper  nr. identificare: WMWXD 51060WN17568; cap. cil. 1995; serie motor: 72958099 29.11.2012 

Autoturism marca Hyunday  nr. identificare: KMHSH 81XDCU835675; cap. cil. 2199; serie motor: BU512552 17.12.2012 

Autoturism marca BMW  nr. identificare: WBAFH 01010L858414; cap. cil. 2993; serie motor: 32728322 26.06.2013 

Autoturism marca Mini Cooper  nr. identificare: WMWXD 51020WN17972, cap. cil. 1995; serie motor: 72568163 22.04.2015 

IPJ Arad a precizat faptul că niciunul din cele șase autoturisme nu au fost în patrimoniul societății Horana Group 
Constructions SRL, acestea având ca proprietari mai multe societăți de leasing. În prezent doar autoturismul de la 
poziția șase din tabelul anterior (Autoturism marca Mini Cooper, nr. identificare: WMWXD 51020WN17972, cap. cil. 
1995; serie motor: 72568163) figurează ca fiind în utilizarea societății debitoare. 
XI. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a formulat și a depus la dosarul 
cauzei cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului social Nițulescu M. al debitorului Horana 
Group Constructions SRL, în temeiul disp. art. 169 alin. 1 lit. a) și d) din Legea 85/2014. Astfel, judecătorul-sindic a 
dispus formarea dosarului derivat cu nr. 4336/108/2014/a2. Pentru termenul de judecată din data de 21.04.2016, 
subscrisa a transmis la dosarul cauzei note de ședință. Instanța de judecată a amânat cauza pentru termenul din data de 
16.06.2016, pentru ca subscrisa să facă dovada calităţii procesuale active şi să depună la dosar raportul privind cauzele 
şi împrejurările care au determinat sarea de insolvenţă a debitoarei. Lichidatorul judiciar s-a conformat dispozițiilor 
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onoratei instanțe și a depus la dosar documentele doveditoare a calității procesuale active și raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au determinat sarea de insolvenţă a debitoarei. Instanța de judecată a amânat cauza pentru termenul 
din data de 08.09.2016, pentru îndeplinirea procedurii de citare. Instanța de judecată a amânat cauza pentru termenul 
din data de 03.11.2016. Litigiul a fost suspendat în baza disp. art. 413 alin. 1 pct. 2 cod procedură civilă, conform 
încheierii din data de 12.01.2017, pronunțată de judecătorul-sindic. 
La termenul de judecată din data de 12.01.2017, litigiul s-a suspendat în baza art. 413 alin. 1 pct. 2 cod procedură civilă. 
S-a stabilit termen de judecată la data de 15.06.2017. 
Conform Minutei sentinței penale nr. 215 pronunțată în dosarul nr. 5950/108/2016, în baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 
nr. 241/20058 cu aplicarea art. 396 alin. 10, raportat la art. 375 CPP, condamnă pe inculpata Nițulescu M. la pedeapsa 
de:  
- 1 an și 4 luni de închisoare pentru săvărșirea infracțiunii de evaziune fiscală constând în evidențierea, în actele 
contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni 
fictive, 
- în baza art. 9 alin. 1 lit. b teza finală din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatei 
exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a și b Cod penal, pe o durată de 1 an, calculată de la rămânerea definitivă 
a hotărârii 
- în baza art. 91, 92 Cod penal, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere 
de 2 ani, 
- pe durata şi în condiţiile art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, 
h Cod penal, ca pedeapsă accesorie. 
- în baza art. 92 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpata trebuie să respecte măsurile de 
supraveghere prevăzute de art. 93 alin. 1 Cod penal, respectiv: să se prezinte la serviciul de probaţiune Arad, la datele 
fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţi une desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, 
schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice 
informaţii şi documente de natură“ a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 
- în baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatei obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială 
derulat de Serviciul de Probaţiune Arad sau organizate in colaborare cu instituţii din comunitate. 
- în baza art. 93 alin. 3 Cod penal, inculpata este obligată să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii - la 
Consiliul Local Arad, pe o perioadă de 60 de zile. 
- în baza art. 397 alin. 2 raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă exercitată de 
partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de DGRFP Timişoara – AJFP 
Arad şi obligă inculpata, in solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Horana Group Construction S.R.L prin 
administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL să plătească părţii civile sumele de 68.000 lei (40.800 lei TVA şi 
27.200 lei impozit pe profit), actualizată cu majorările, dobânzile şi penalităţile legale aferente, până la plata efectivă a 
prejudiciului, conform. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 
- în baza art. art. 11 din L.egea nr. 241/2005, raportat la art. 249 Cod procedură penală, respinge cererea formulată de 
partea civilă, de instituire a sechestrului asigurător şi a popririi asigurătorii asupra tuturor bunurilor şi conturilor 
inculpatei şi ale părţii responsabile civilmente. 
Împotriva sentinței penale nr. 215 din 11.05.2017 pronunțată în dosarul nr. 5950/108/2016, s-a formulat apel de către 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara– 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad. Prin intermediul Hotărârii nr.  826/28.06.2017, Curtea de Apel 
Timișoara,  în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, a admis apelurile declarate, a desfiinţat parţial sentinţa 
atacată numai sub aspectul măsurilor asigurătorii şi rejudecând: în baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 249 
alin. 5 C.pr.pen., a instituit sechestru asigurător şi poprirea asiguratorie asupra bunurilor şi conturilor inculpatei 
Nițulescu M. şi părţii responsabile civilmente SC Horana Group Constructions SRL, până la concurenţa sumei de 
68.000 lei.  Având în vedere faptul că dosarul nr. 5950/108/2016 a fost soluționat definitiv, subscrisa a depus cerere de 
repunere pe rol a cauzei ce face obiectul dosarului nr.  4336/108/2014/a2. Cauza are termen de judecată stabilit pentru 
data de 07.12.2017. 
La termenul de judecată din data de 07.12.2017, se amână cauza pentru următorul termen de judecată din data de 
25.01.2018, în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu pârâta Nițulescu M.. La termenul de judecată din data de 
25.01.2018, s-a admis acţiunea exercitată de reclamanta Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC Horana Group Constructions SRL, împotriva pârâtei Niţulescu M. şi în consecinţă, a obligat pârâta să 
suporte pasivul societăţii debitoare SC Horana Group Constructions SRL, în cuantum total de 3.907.046,98 lei, sumă 
care va intra în averea debitoarei, conform Hotărârii nr. 33/25.01.2018 pronunțată de judecătorul – sindic. Raportat la 
dispozițiile instanței din data de 27.09.2018, lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a sentinței nr. 
33/22.01.2018 pronunțată în dosarul 4336/108/2014/a2, conform cererii de executare silită atașată, formându-se dosarul 
cu nr. 105/EX/2018. Prin Încheierea nr. 8859 din data de 25.10.2018 pronunțată de Judecătoria Arad în dosarul nr. 
15503/55/2018, a fost admisă cererea formulată de Biroul Executorului Judecătoresc Brad T. Gh., respectiv se 
încuviințează executarea silită în dosarul execuțional nr. 105/EX/2018 al BEJ Brad T. Gh., prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL și este autorizată trecerea la executarea silită prin toate formele de executare prevăzute de 
lege în vederea punerii în executare a titlului executoriu reprezentat de sința civilă nr. 33/22.01.2018 pronunțată de 
Tribunalul Arad în dosarul nr. 4336/108/2014/a2 pentru recuperarea creanței în sumă de 3.907.046,98 lei, la care se vor 
adăuga cheltuielile de executare silită. 
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În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Dupa inchiderea procedurii falimentului, sumele 
rezultate din  executarea  silita  vor  fi  repartizate  de  catre  executorul judecatoresc  potrivit  prevederilor  prezentului  
titlu,  in  temeiul tabelului definitiv consolidat de creante pus la dispozitia sa de catre lichidatorul judiciar.”, lichidatorul 
judiciar va proceda la predarea Tabelului definitiv consolidat rectificat I de creanțe al debitorului SC Horana Group 
Constructions SRL către B.E.J. Brad T. Gh.. 
XII. Referitor la documentele contabile ale SC Horana Group Constructions SRL. Pe rolul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Arad se află dosarul penal nr. 2683/P/2014, în care Nițulescu M. este parte, având ca obiect înșelăciune. 
Lichidatorul judiciar a solicitat IPJ Arad – Serviciul de Investigare a criminalității economice comunicarea 
documentelor contabile şi orice alte înscrisuri pe care le dețin privind debitoarea. Prin procesul-verbal din data de 
18.10.2016, IPJ Arad – Serviciul de Investigare a criminalității economice a comunicat în copie, următoarele înscrisuri:  
- copie balanţă analitică martie 2014, copii balanţe analitice pentru lunile iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, 
noiembrie, decembrie 2013, listare a contului 5311 „Casă în lei” pentru perioada 25.07.2013 - 31.12.2013, registru de 
casă pentru perioada 25.07.2013 - 31.12.2013, balanţă clienţi pentru luna februarie 2015, listă inventar nedatată, listă 
imobilizări pe cont din 17.03.2015, 67 file; 
- copii jurnal vânzări decembrie 2014, jurnal cumpărări pentru lunile februarie 2014, martie 2014, jurnal vânzări pentru 
luna martie 2014, jurnal vânzări pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie şi august 2014, 16 file; 
- copii balanţe clienţi/furnizori pentru luna august 2014, balanţe analitice pentru lunile noiembrie, decembrie 2014, 
registru de casă, registru operaţiuni prin bancă, documente secundare temporare pentru luna ianuarie 2014, registru 
operaţiuni prin bancă, documente secundare temporare pentru luna februarie 2014, documente secundare temporare 
pentru lunile martie, aprilie 2014, registru de casă, documente secundare temporare pentru luna mai 2014, documente 
secundare temporare pentru lunile ianuarie, iunie, iulie, august, decembrie 2014, balanţă analitică pentru lunile ianuarie, 
februarie, martie, aprilie 2014, listare a contului 401 „Furnizori” pentru perioada 01.01.2014 – 30.04.2014, balanţă 
analitică pentru lunile mai, iunie, august 2014, 70 file; 
- copie contract vânzare-cumpărare cu încheierea de autentificare nr. 3045/10.10.2013, două file; 
- copie declaraţie notarială cu încheierea de autentificare 3044/10.10.2013, una filă; 
- copie act garanţie imobiliară cu încheierea de autentificare 1304/10.06.2013, una filă; 
- copie contract de împrumut cu încheierea de autentificare nr. 1279/06.06.2013, două file; 
- copie contract vânzare-cumpărare cu încheierea de autentificare nr. 930/18.05.2012, două file; 
- copie extras de carte funciară C.F. nr. 308284-C1-U1, una filă. 
Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea documentelor contabile predate. 
XIII. Referitor la disp. art. 117 și art. 118 din Legea nr. 85/2014. În urma verificării documentelor furnizate de IPJ Arad 
– Serviciul de Investigare a criminalității economice, lichidatorul judiciar a observat faptul că sunt incidente prevederile 
art. 117 – 118 din Legea 85/2014, astfel că, a formulat și a depus la dosarul cauzei acţiune în anularea actelor 
frauduloase efectuate de către debitoarea SC Horana Group Constructions SRL în frauda drepturilor creditorilor, în 
contradictoriu cu: SC Horana Group Constructions SRL în calitate de debitoare – pârâtă,  SC Labrador SRL, cu sediul 
în loc. Livada, nr. 378, jud. Arad, CUI 7777390, atribut fiscal RO, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 
J02/541/1995, în calitate de pârâtă, și Ardelean O. S., în calitate de pârât. 
Prin intermediul acestei acțiuni subscrisa a solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună: 
- Anularea Contractului de vânzare – cumpărare autentificat prin Încheierea de autentificare nr. 3045/10.10.2013 emisă 
de către Biroul Individual Notarial Vlai A., încheiat între SC Horana Group Constructions SRL – în calitate de vânzător 
şi Ardelean O. S. – în calitate de cumpărător,  
- Anularea Actului de garanţie imobiliară autentificat prin Încheierea de autentificare nr. 1304/10.10.2013 emisă de 
către Biroul Individual Notarial Vlai A., încheiat între SC Horana Group Constructions SRL în calitate de debitoare şi 
SC Labrador SRL în calitate de creditor, 
- Repunerea părților în situația anterioară încheierii Contractului de vânzare-cumpărare autentificat prin Încheierea de 
autentificare nr. 3045/10.10.2013 emisă de către Biroul Individual Notarial Vlai A., în sensul obligării pârâtului 
Ardelean O. S. la Restituirea către averea debitoarei a imobilului înscris în CF nr. 308284-C1-U1-Arad, carte funciară 
provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 54430 – Arad, situat în Arad, str. Vârful cu Dor, nr. 23, ap. 2, jud. Arad,   
- iar în ipoteza în care acest imobil nu mai există, obligarea pârâtului Ardelean O. S. la restituirea către averea 
debitoarei a valorii imobilului de înscris în CF nr. 308284-C1-U1-Arad, carte funciară provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 54430 – Arad, situat în Arad, str. Vârful cu Dor, nr. 23, ap. 2, jud. Arad, de la data transferului 
patrimonial efectuat (10.10.2013), stabilită prin expertiză judiciară şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă fiecărei 
sume; 
- Repunerea părților în situația anterioară încheierii Actului de garanţie imobiliară autentificat prin Încheierea de 
autentificare nr. 1304/10.10.2013 emisă de către Biroul Individual Notarial Vlai A., în sensul obligării pârâtei SC 
Labrador SRL  la restituirea către SC Horana Group Constructions SRL a sumei de 60.000 lei încasaţi în baza ipotecii 
instituite în mod fraudulos; 
- Constatarea relei-credinţe a pârâţilor la încheierea convenţiilor stipulate anterior, scopul acestora fiind de a sustrage 
bunuri de la urmărirea creditorilor. 
Totodată, s-a solicitat repunerea în termenul prevăzut de art. 118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 de formulare a acţiunii 
în anulare de acte frauduloase, având în vedere faptul că prin intermediul Procesului verbal de predare/primire din 
18.10.2016 întocmit de către comisar Ignuta A. din cadrul IPJ Arad Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, 
au fost predate lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL o serie de documente contabile aferente perioadei 
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2013 - 2014 si contracte incheiate de catre debitoare anterior intrarii in insolventa. Astfel, subscrisa nu avea cunoştinţă 
despre transferul patrimonial şi constituirea de drepturi a căror anulare se solicită prin intermediul acțiunii depusă, 
aceste operaţiuni fiind descoperite şi comunicate lichidatorului judiciar de către IPJ Arad Serviciul de Investigare a 
Criminalitatii Economice. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4336/108/2014/a3, având ca termen de judecată 20.04.2017- în vederea îndeplinirii 
procedurii de citare cu pârâtul Ardelean O. S., pentru ca reclamanta să se pronunţe cu privire la excepţia de tardivitate 
invocată în întâmpinare de pârâta SC Labrador SRL, în condiţiile art. 118 din Legea nr. 85/2014 şi să depună înscris 
privitor la solicitarea privind desemnarea în cauză a unui curator special. La termenul de judecată din data de 
20.04.2017 cauza s-a amânat pentru data de 22.06.2017, pentru ca reclamanta să depună înscris privitor la solicitarea 
privind desemnarea în cauză a unui curator special. La termenul de judecată din data de 20.04.2017 cauza s-a amânat 
pentru data de 22.06.2017, pentru ca reclamanta să depună înscris privitor la solicitarea privind desemnarea în cauză a 
unui curator special. Cauza s-a amânat pentru termenul de judecată din data de 05.10.2017, pentru îndeplinirea 
procedurii de citare cu persoana desemnată în calitate de curator al debitoarei. Ulterior, cauza s-a amânat pentru 
termenul din data de 02.11.2017, în vederea  introducerii în cauză a curatorului special al debitoarei desemnat prin 
încheierea din data de 03.10.2017 în dosarul nr. 4336/108/2014 şi pentru citarea acestuia. La termenul de judecată din 
data de 02.11.2017, cauza s-a amânat pentru următorul termen stabilit la 07.12.2017, dată la care curatorul special să îşi 
exprime poziţia faţă de acţiunea formulată de subscrisa. La termenul de judecată din data de 07.12.2017, cauza s-a 
amânat pentru următorul termen stabilit în data de 15.02.2018, în vederea introducerii în cauză a experţilor, citarea 
pârâtului şi efectuarea rapoartelor de expertiză dispuse în cauză. Lichidatorul judiciar a achitat avansul în sumă de 
800,00 lei, reprezentând onorariul expertului desemnat în cadrul dosarului nr. 4336/108/2014/a3, conform ordin de 
plată nr. 86/22.12.2017. Expertul tehnic judiciar Grăpan R. O. a convocat lichidatorul judiciar și pârâții, la data de 
19.01.2018, pentru a participa la identificarea bunului imobil și efectuarea inspecției în vederea întocmirii raportului de 
expertiză dispus în dosarul nr. 4336/108/2014/a3. La convocare s-a prezentat reprezentantul legal al subscrisei, dl. 
avocat Duțulescu L. 
La termenul de judecată din 15.02.2018 se prezintă  la apelul nominal reprezentantul reclamantei Consultant Insolvență 
SPRL – practician în insolvență Popescu G. și curatorul special al debitoarei SC Horana Group Constructions SRL – 
avocat Huzur M., lipsă fiind pârâtul Ardelean O. S.. S-a constat că lichidatorul judiciar a achitat avansul în sumă de 
800,00 lei, reprezentând onorariul expertului desemnat în cadrul dosarului nr. 4336/108/2014/a3, conform ordin de 
plată nr. 86/22.12.2017. De asemenea, se constată că expertul Dan E. L. şi Grapan R. O. au depus prin serviciul 
registratură al instanţei un înscris prin care au arătat că au studiat dosarul şi au luat act de obiectivele expertizei, 
solicitând acordarea unui termen de judecată pentru a întocmi şi depune la dosar raportul de expertiză. Având în vedere 
că persoanele prezente nu s-au opus, judecătorul sindic amână cauza la data de 29.03.2018 pentru când reclamanta, 
pârâta SC Labrador SRL şi curatorul special al debitoarei SC Horana Group Constructions SRL - Huzur M., au termen 
în cunoştinţă prin reprezentanţi, urmând ca reclamanta să formuleze în scris interogatoriu în condiţiile art. 352 Cod 
procedură civilă. Se citează expertul Dan E. L. şi Grapan R. O., cu menţiunea de a depune la dosar raportul de 
expertiză. Se citează pârâtul Ardelean O. S., cu menţiunea ,,la interogatoriu ”. 
La data de 26.03.2018 se depune la dosarul cauzei Raportul de expertiză contabilă judiciară realizat de expertul contabil 
ec. Dan E. L., iar în 27.03.2018 se depun precizări de către Grapan R. O., prin care aceasta solicită termen în vederea 
întocmirii și depunerii raportului de expertiză încuviințat. La termenul din data de 29.03.2018, judecătorul sindic amână 
cauza până la data de 17.05.2018, pentru studierea  raportului de expertiză întocmit de expertul contabil Dan E. L., 
pentru formularea eventualelor obiecțiuni față de acesta precum și pentru depunerea raportului de expertiză întocmit de 
expert imobiliar Grapan R.. La termenul de judecată din data de 17.05.2018, se amână cauza pentru următorul termen 
de judecată stabilit în data de 21.06.2018, pentru studierea  raportului de expertiză și formularea de eventuale 
obiecțiuni.  
Lichidatorul judiciar a formulat cerere de amânare prin intermediul căreia a solicitat amânarea prezentei cauze și 
implicit fixarea unui nou termen de judecată pentru a dispune convocarea Adunării Generale a Creditorilor SC Horana 
Group Constructions pentru a avansa sume în vederea achitării onorariului expertului judiciar desemnat în cauză, 
raportat la faptul că în averea debitoarei nu există disponibilități bănești, toate cheltuielile de procedură fiin avansate de 
lichidatorul judiciar. De asemenea, prin cererea de amânare, lichidatorul judiciar a solicitat reducerea onorariului 
expertului judiciar desemnat în cauză la 500 lei. La termenul de judecată din data de 21.06.2018, se amână cauza pentru 
următorul termen de judecată din data de 27.09.2018, pentru a se pune în discuţie cererea privind reducerea onorariului 
expertului judiciar şi pentru repartizarea ciclică a cauzei conform Hotărârii colegiului de conducere al Tribunalului 
Arad nr. 7 din data de 22.05.2018 ca urmare a încetării activităţii prin pensionare a doamnei judecător Şodincă L.. 
La termenul din 27.09.2018 s-a dispus respingerea cererii de reducere a onorariului expertului şi s-a pus în vedere 
achitarea întregului onorariu cuvenit expertului. În cauză s-a dispus amânarea la data de 01.11.2018 și pentru 
repartizarea ciclică a cauzei conform Hotărârii colegiului de conducere al Tribunalului Arad nr.7 din data de 22.05.2018 
ca urmare a încetării activităţii prin pensionare a doamnei judecător Şodinca L., membru al completului C3- Sindic 
2018. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor pentru data de 12.10.2018 ora 14.00, cu 
următoarea ordine de zi: 
(1).Prezentarea Raportului de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar; 
(2).Avansarea sumei de 2.200 lei reprezentând contravaloarea onorariului expertului judiciar desemnat în dosarul  
4336/108/2014/a3 și a onorariului curatorului. 
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în cadrul Notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18582/04.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar, la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/05/convocare-Horana-Group-
Constructions-SRL1.pdf. Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitoarei 
SC Horana Group Constructions SRL a fost publicat în BPI nr. 18547/04.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar, la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/05/raport-Horana-Group-Constructions-
SRL.pdf. La Adunarea Generală a Creditorilor au fost prezenți s-au au transmis puncte de vedere creditorii ale căror 
creanțe însumate reprezintă 48,843% din masa credală, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv 
consolidat al creanțelor întocmit împotriva averii debitorului, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
19944/02.11.2016. Adunarea Creditorilor debitorului SC Horana Group Constructions SRL din data 12.10.2018 a 
hotărât: 
(1). Cu o majoritate de  48,843% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care 
au exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de Raportul de activitate întocmit 
de către lichidatorul judiciar.  
(2). Cu o majoritate de  48,843% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care 
au exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează sumele de bani reprezentând 
onorariul expertului judiciar desemnat în dosarul  4336/108/2014/a3 și onorariul curatorului.  
rocesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI și depus la dosarul cauzei.  
Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează sumele de bani reprezentând onorariul 
expertului judiciar desemnat în dosarul 4336/108/2014/a3 și onorariul curatorului, lichidatorul judiciar informează 
creditorii că nu va formula calea de atac / apel împotriva sentinței de respingere a acțiunii ce a făcut obiectul dosarului 
nr. 4336/108/2014/a3. 
XIV. Referitor la curatorul desemnat de către judecătorul-sindic. Având în vedere litigiile în care este parte societatea 
debitoare, subscrisa a solicitat desemnarea unui curator special. Astfel, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de 
curator special, d-na av. Huzur M.. Lichidatorul judiciar a respectat disp. onoratei instanțe și a achitat avansul de 200 
lei, reprezentând onorariul curatorului special, cf. ordin de plată nr. 41/13.10.2017. 
XV. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014. Raportul lunar privind 
descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 59 alin. (1) din 
Legea 85/2014, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19421/16.10.2018. 
Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate.  
XVII. Referitor la situația cheltuielilor avansate de Consultant Insolvență SPRL în cadrul procedurii de insolvență. 
Cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de insolvență a debitorului SC Horana Group 
Constructions SRL, sunt în cuantum de 2.145,42 lei, astfel: 

Nr. 
crt.  

Furnizori 
Nr. serie 
document 

Data Suma Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00035471 29.05.2015 7.50 lei 
transmitere notificare privind deschiderea procedurii 
de insolvență către debitor 

2 SC Olimpiq Media SRL 11047 02.06.2015 50.69 lei publicare anunț în ziar 
3 ONRC D0022711 03.06.2015 8.00 lei furnizare informații de bază 
4 D.E.P. Timiș 2145 04.06.2015 1.00 lei contravaloare furnizări date cf. OUG 97/2005 
5 D.E.P. Timiș 2144 04.06.2015 5.00 lei contravaloare taxă timbru cf. HG 1309/2012 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00036715 05.06.2015 7.50 lei transmitere notificare/cerere către Primăria Arad 
7 C.N. Poșta Română SA DIV00036716 05.06.2015 7.50 lei transmitere notificare/cerere către AJFP Arad 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00037615 10.06.2015 12.40 lei transmitere documente către Tribunalul Arad 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00038035 11.06.2015 7.50 lei 
transmitere notificare către SC LF Construction 2011 
SRL 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00040259 23.06.2015 7.50 lei transmitere notificare către administratorul social 
11 C.N. Poșta Română SA DIV00042510 02.07.2015 12.40 lei transmitere documente către Tribunalul Arad 

12 
SC Activ Birotic Center 
SRL 1572 02.07.2015 79.00 lei printare documente și legătorie 

13 C.N. Poșta Română SA DIV00047056 24.07.2015 7.50 lei transmitere documente către Tribunalul Arad 
14 SC Copy Market SRL 4 28.07.2015 1.60 lei multiplicare documente 

15 C.N. Poșta Română SA DIV00052921 25.08.2015 9.70 lei 
transmitere documente către Tribunalul Arad (proces-
verbal AGC) 

16 C.N. Poșta Română SA DIV00005811 14.09.2015 7.50 lei transmitere documente către Tribunalul Arad 

17 C.N. Poșta Română SA DIV00005875 16.09.2015 13.20 lei 
transmitere documente Tribunalul Arad (raport de 
activitate și raport de verificare a creanțelor) 

18 PF Moroianu Aurel 4 24.09.2015 11.70 lei deplasare Tribunalul Arad  

19 C.N. Poșta Română SA DIV00062722 09.10.2015 7.50 lei 
comunicare notificare deschidere procedura de 
faliment către SC Horana Group Constructions SRL 

20 Olimpiq Media SRL 13788 12.10.2015 37.84 lei 
 publicare notificare privind deschiderea procedurii de 
faliment in ziar Evenimentul zilei 

21 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 55 05.11.2015 54.78 lei alimentare combustibil 

22 SC NIS Petrol SRL 86 12.11.2015 99.96 lei 
alimentare combustibil - deplasare termen de judecată 
dosar nr. 4336/108/2014 

23 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 75 17.12.2015 49.98 lei 

alimentare combustibil - deplasare termen de judecată 
dosar nr. 4336/108/2014 
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24 C.N. Poșta Română SA DIV00078682 17.12.2015 9.70 lei 
transmitere documente către Inspectoratul de Poliție 
din jud. Arad 

25 C.N. Poșta Română SA DIV00080567 23.12.2015 7.50 lei transmitere documente Tribunalul Arad 
26 C.N. Poșta Română SA DIV00014337 29.02.2016 12.00 lei transmitere documente 
27 SC NIS Petrol SRL 67 16.06.2016 49.97 lei alimentare combustibil 

28 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 102 08.12.2016 49.99 lei 

alimentare combustibil -deplasare termen dosar nr. 
4336/108/2014/a3  

29 C.N. Poșta Română SA DIV00011841 27.02.2017 7.30 lei transmitere documente 
30 C.N. Poșta Română SA DIV00028122 17.05.2017 13.30 lei transmitere documente 
31 C.N. Poșta Română SA DIV00036432 30.06.2017 7.30 lei transmitere documente 
32 C.N. Poșta Română SA DIV00036430 30.06.2017 7.30 lei transmitere documente 
33 C.N. Poșta Română SA DIV00036431 30.06.2017 7.30 lei transmitere documente 
34 SC Nis Petrol SRL 113 13.07.2017 150.35 lei alimentare combustibil 
35 C.N. Poșta Română SA DIV00054481 06.09.2016 9.40 lei transmitere documente 
36 C.N. Poșta Română SA DIV00051570 27.09.2017 7.30 lei transmitere documente 

37 Baroul Arad 41 13.10.2017 200.00 lei 
onorariu curator Huzur M. - dosar nr. 
4336/108/2014/a3 

38 C.N. Poşta Română SA DIV00057425 26.10.2017 9.40 lei transmitere documente 

39 
SC Rompetrol 
Downstream SRL 362 06.12.2017 119.26 lei alimentare combustibil - deplasare termen de judecată 

40 C.N. Poşta Română SA COM00004073 22.12.2017 2.70 lei transmitere documente 
41 Tribunalul Arad 56 22.12.2018 800.00 lei Avans Expert Grapan R. O. 

42 
SC Rompetrol 
Downstream SRL 352 19.01.2018 150.10 lei alimentare combustibil 

43 C.N. Poşta Română SA COM00000291 01.02.2018 2.90 lei transmitere documente 
44 C.N. Poşta Română SA DIV00018112 04.04.2018 7.30 lei transmitere documente Tribunalul Arad 
45 C.N. Poşta Română SA DIV00046473 21.09.2018 7.80 lei transmitere documente Tribunalul Arad 

 
Total sume avansate de către administratorul/lichidatorul 

judiciar 2,145.42 lei  
XVIII. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar 
putea fi valorificateși nu sunt fonduri de distribuit în cadrul procedurii de faliment, în conformitate cu prevederile art. 
174 din Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii de 
faliment a debitorului SC horana group constructions SRL şi radierea debitorului din Registrul Comerțuluişi pe cale de 
consecinţă, descărcarea subscrisei, Consultant Insolvență SPRL, de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la 
procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, asociaţi, plata onorariului lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL în cuantum de 4.000 lei + TVA, respectiv plata sumelor avansate de lichidatorul judiciar în 
vederea achitării cheltuielilor de procedură în cuantum total de 2.145,42 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


