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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 691 Din data de 21.06.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4640/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II - a Civilă; Judecător-sindic: Cristian 

Desideriu Debreni. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, jud. Arad, număr de telefon 0257-256484. Programul 

arhivei/registraturii instanţei 08:30-12:30.  

3. Debitor: SC Dgetch International SRL, cod de identificare fiscală: RO 15195610; Sediul social: Sat Beliu, Com. 

Beliu, nr. 63, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J2/165/2003; 

4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în mun. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 

ap. 14, jud. Timiş, cod identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 

0745.267.676. 

5. Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Dgtech International SRL, în 

temeiul art. 160 alin. (1) din Legea 84/2014, comunică: Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea 

de creanţe privind debitorul SC Dgtech International SRL nr. 691/21.06.2019, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 

(trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, privind debitorul  

SC Dgtech International SRL nr. 691/21.06.2019 

1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 

Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare bunuri mobile: 
Nr. 

crt. 
Descriere bun mobil lei TVA colectată 

1 Decupator beton TS 420 2012 660.45 lei 105.45 lei 

2 Pistol insurubat cu impulsuri GDS 24 312.02 lei 49.82 lei 

3 Fierastrau sabie G 78.54 lei 12.54 lei 

4 Mașină de frezat GKF 600 66.05 lei 10.55 lei 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 1,117.05 lei 178.35 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe: 
Nr. 

crt. 
Descriere creanţe lei TVA colectată 

1 

Recuperare creanță din cadrul dosarului 

execuțional nr. 121/ex/2019 (executarea silită a 

debitorului SC Tek Motor SRL) 

78,782.79 lei 
                          

0,00   lei  

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 78,782.79 lei 0.00 lei 

Venituri totale din valorificarea bunurilor şi încasare creanţe: 

 lei 
Total TVA 

colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi 

încasare de creanţe 
79,899.84 lei 178.35 lei 

 

3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar: 

Nr. 

crt. 
Descriere retribuţie lei 

TVA 

deductibilă 

aferentă 

retribuţiei 

onorariu 

aprobat - 

lei/lună 

perioada - luni 

calendaristice 

onorariu 

achitat 

onorariu de 

achitat 

1 

Retribuţie componentă fixă 

lichidator judiciar 500 lei/lună, 

exclusiv TVA (martie 2019 - 

iunie 2019) 

2,380.00 lei 380.00 lei 500.00 lei 4 2,380.00 lei 0.00 lei 

2 

Retribuţie componentă variabilă 

lichidator judiciar 2% din 

sumele distribuite creditorilor 

1,442.68 lei 230.34 lei 

 2% din 

sumele 

distribuite 

creditorilor  

  0.00 lei 1,442.68 lei 

  
Total retribuţie lichidator 

judiciar 
3,822.68 lei 610.34 lei    2,380.00 lei 1,442.68 lei 

        

 

4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 161pct.1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 

crt. 
Descriere cheltuieli lei 

TVA 

deductibilă 

aferentă 

cheltuielilor 

Obligaţii 

achitate cu 

disponibilități 

din contul unic 

de lichidare al 

debitoarei 

Creditare societate 

(sume avansate de 

lichidator judiciar) 

Obligații restante 

la plată 
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1 
Comisioane bancare 

641.08 lei 
                          

-   lei  

                      

641.08 lei  
                     -   lei                   -   lei  

2 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. 

(7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (2% 

din sumele obţinute obţinute din 

valorificarea bunurilor mobile 

exclusiv TVA și recuperarea 

creanțelor) 

1,594.43 lei 
                          

-   lei  

                           

-   lei  
                     -   lei          1,594.43 lei  

3 

Cheltuieli poștale - sume avansate de 

lichidatorul judiciar prin asociat 

coordonator ec. Popescu G., conform 

decont de cheltuieli 

39.92 lei 6.37 lei 
                            

-   lei  
                39.92 lei                   -   lei  

4 
Cheltuieli publicare anunţuri privind 

licitațiile publice în ziar 
319.19 lei 50.96 lei 

                      

319.19 lei  
                     -   lei                   -   lei  

5 

Cheltuieli alimentare combustibil - 

sume avansate de lichidatorul judiciar 

prin asociat coordonator ec. Popescu 

G., conform decont de cheltuieli 

1,652.04 lei 263.77 lei 
                            

-   lei  
            1,652.04 lei                   -   lei  

6 

Cheltuieli executare silită - onorariu și 

cheltuieli de executare în dosar nr. 

121/ex/2019 BEJ Brad T. Gh. 

(conform factură fiscală nr. 

929/06.05.2019) 

8,043.72 lei 1,284.29 lei 
                   

8,043.72 lei  
                     -   lei                   -   lei  

7 

Cheltuieli onorariu avocat Cabinet de 

Avocat Duțulescu L. reprezentare în 

dosar nr. 17871/55/2018 aflat pe rolul 

Judecătoriei Arad (conform factură 

fiscală LD8/06.03.2019) 

1,000.00 lei 
                          

-   lei  

                   

1,000.00 lei  
                     -   lei                   -   lei  

8 

Cheltuieli onorariu avocat Cabinet de 

Avocat Duțulescu L. reprezentare în 

dosar nr. 4640/108/2016/a10, aflat pe 

rolul Tribunalului Arad (conform 

Factură fiscală nr. LD10/09.04.2019, 

achitat în data 22.04.2019) 

1,500.00 lei 
                          

-   lei  

                   

1,500.00 lei  
                     -   lei                   -   lei  

9 

Cheltuieli servicii preluare, prelucrare, 

depozitare arhivă contabilă furnizate 

de SC Sicar Archiserv SRL (conform 

factură fiscală nr. 668/07.05.2019, 

plătite în 10.05.2019) 

11,762.70 lei 
                          

-   lei  

                 

11,762.70 lei  
                     -   lei                   -   lei  

10 

Cheltuieli onorariu avocat Cabinet de 

Avocat Duțulescu L. reprezentare în 

dosar nr. 4640/108/2016/a9*, aflat pe 

rolul Tribunalului Arad (conform 

Factură fiscală nr. LD24/14.06.2019) 

1,500.00 lei 
        

-   lei  

                        

-   lei  
                     -   lei          1,500.00 lei  

  

Total cheltuieli de procedură 

prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea 

nr. 85/2014 

28,053.08 lei 1,605.40 lei 
               

23,266.69 lei  
          1,691.96 lei        3,094.43 lei  

 

din care sume avansate de lichidator 

judiciar prin asociat coordonator ec. 

Popescu G. pe decont de cheltuieli, 

conform decont de cheltuieli 

1,691.96 lei     

 

5. Alte menţiuni:  

a) Menţiuni cu privire la TVA: 

Mențiuni cu privire la T.V.A. Suma în lei 

T.V.A. Colectată 178.35 lei 

T.V.A. deductibilă 2,215.74 lei 

TVA de recuperat -2,037.39 lei 

 

b) Menţiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii: 

Nr. 

crt. 
Menţiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii Sume previzionate  

1 Cheltuieli retribuţie componentă fixă lichidator judiciar (500 lei + TVA retribuţie lunară; perioada - 24 luni)  14,280.00 lei 

2 
Cheltuieli cu deplasarea/alimentare combustibil necesar deplasări termene instanţă, deplasări în vederea 

prezentării bunurilor cu posibilii cumpărători 
6,000.00 lei 

3 Cheltuieli cu servicii bancare - comisoane  1,000.00 lei 
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4 Cheltuieli expertize tehnice în dosarele de recuperări creanţe 10,000.00 lei 

5 
Alte cheltuieli pentru administrarea procedurii (xerox/listare documente, cheltueili poştale, publicare anunţuri, 

bannere publicitare, etc.) 
1,000.00 lei 

6 

Cheltuieli transport identificare, recuperare şi conservare Opel Vivaro Alb 8+1 şi Platforma lucru inaltime seria 

222292/07-SF10000D4WC situate în regiunea Lido di Savio, Privincia Ravenna, Italia şi regiunea Modena, 

Italia - comuna Luzzara, Provincia Reggio Emilia, Italia 

25,000.00 lei 

7 
Cheltuieli servicii de evaluare previonate pentru bunurile ce vor fi recuperate de către lichidatorul judiciar 

și/sau eventuale reevaluări ale bunurilor nevalorificate 
6,000.00 lei 

8 
Cheltuieli transport, recuperare şi conservare rulotă auto situată în loc. Orțișoara, jud Timiş, și cupă excavator 

situată în loc. Giera, jud. Timiș şi depozitare la sediul lichidatorului judiciar  
3,000.00 lei 

9 Cheltuieli custodie/chirie conservare bunuri 10,000.00 lei 

 Total cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii de faliment: valorificarea bunurilor şi recuperarea 

de creanţe 
76,280.00 lei 

 

c) Menţiuni cu privire la sumele reţinute pentru ajustarea obligaţiilor fiscale viitoare: 
Total sume pentru ajustarea obligatiilor fiscale viitoare, din care: 28.16 lei 

- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (3% din valoarea bunurilor mobile vândute) 28.16 lei 

- TVA de plată 0.00 lei 

 

d) Menţiuni cu privire la plata TVA: 

Sold inițial cont split TVA (la data de 11.06.2019) 5,057.34 lei 

TVA virată eronat în contul unic de lichidare 105.45 lei 

TVA aferentă cheltuielilor restante la plată 500.49 lei 

TVA de plată la bugetul general consolidat al statului 0.00 lei 

Sold final cont split TVA  4,662.30 lei 

 

e) Menţiuni cu privire sumele distribuite: 

Soldul aflat în contul debitoarei după ultima distribuire 79,647.80 lei 

Totalul sumelor aflate în conturile bancare la data de 11.06.2019, mai puțin TVA virată  142,653.99 lei 

Total fonduri  

(obținute din valorificarea bunurilor mobile, exclusiv TVA şi fonduri obținute din recuperarea creanțelor) 
79,721.49 lei 

- venituri din valorificarea bunurilor mobile negarantate, exclusiv TVA 938.70 lei 

- venituri din recuperarea creanţelor 78,782.79 lei 

Total cheltuieli  

(retribuţie lichidator judiciar, exclusiv TVA + cheltuieli conform art.161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, exclusiv 

TVA + cheltuieli previzionate + sume pentru ajustarea obligaţiilor fiscale viitoare) 

105,968.18 lei 

Cheltuieli restante la plată  

(cheltuieli de procedură cf. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, exclusiv TVA) 
82,036.75 lei 

Sume rămase de distribuit, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014  

(Sume rămase în contul de lichidare - total cheltuieli restante la plată) 
60,617 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 

 

 

 

 


