
1 

 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1223 Din data de 03.10.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4336/108/2014; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Liliana 

Șodincă. 

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 ConstructionsSRL, 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. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raport de activitate 

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014, privind debitorul SC Horana Group ConstructionsSRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 una) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 

Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a adunării creditorilor debitoarei   

SC HORANA GROUP CONSTRUCTIONS SRL 

din data de 12.09.2018 ora 14.00 

Număr dosar 4336/108/2014, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  

Judecător sindic Liliana Șodincă.  

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Horana Group Constructions SRL. 

Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 

(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. 

În continuare vom analiza punctele aflate pe ordinea de zi: 

(1). Prezentarea Raportului de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar; 

Lichidatorul judiciar prezintă Adunării creditorilor raportul intocmit în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 

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

(2). Avansarea sumei de 2.200 lei reprezentând contravaloarea onorariului expertului judiciar desemnat în dosarul  

4336/108/2014/a3 și a onorariului curatorului. 

Motivele solicitarii formulate de lichidatorul judiciar au fost prezentate detaliat in Anexa 1  

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

Lichidatorul judiciar solicită Adunării Creditorilor aprobarea avansării sumei de 2.200 lei în vederea achitării 

onorariilor expertului precum și onorariul curatorului desemnați în dosarul  4336/108/2014/a3 având ca obiect anulări 

transferuri patrimoniale frauduloase. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


