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Dosar nr.  4640/108/2016 
Termen     26.09.2018 
 
 
                    CĂTRE, 
                                TRIBUNALUL ARAD 
                                      Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 
0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator 
ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 
DGTECH INTERNATIONAL SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul în sat Beliu, comuna Beliu, nr. 63, jud. Arad, înregistrată la ORC sub nr. 
J02/165/2003, CUI 15195610, desemnat prin Sentința nr. 229 din data de 
05.04.2017 pronunţată în dosarul nr. 4640/108/2016 de către Tribunalul 
Arad, Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 64 lit. f) și art. 42 alin. (3) din Legea 
nr. 85/2014, formulăm prezentul 

 
 

 
Raport de verificare a creanţelor  

declarate împotriva averii debitorului  
SC DGTECH INTERNATIONAL SRL 

 
 
 

Prin intermediul Sentinței civilă nr. 411 pronunțată în data de 13.06.2018 în 
dosarul 4640/108/2016/a, sindic a constatat ca fiind repus de drept în termenul de 
înscriere a declarației de creanță creditorul G& D Construcții SRL cu privire la 
creanța față de DG Tech Internațional SRL și a dispus lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL să procedeze la verificarea creanței declarate de 
creditorul G& D Construcții SRL și la efectuarea cuvenitelor mențiuni în tabelul de 
creanță al debitorului DGTECH INTERNATIONAL SRL. 

În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi 
legale: 
 

 Prevederile art. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, "[...] 
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 
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procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa credală." 

 Prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare 
sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi 
adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii [...]”; 

 Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi 
înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele care „[...] sunt anterioare datei de 
deschidere a procedurii [...]”;  

 Prevederile art. 102 alin. (2)  din Legea nr. 85/2014 ce dispune următoarele: 
"Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este înregistrată de 
administratorul judiciar [...] fără a fi necesară depunerea unei cereri de 
admitere[...]". 

 Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, "Creanțele 
nescadente sau sub condiție la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa 
credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura 
îngăduită de prezentul titlu." alin. (6) prevede următoarele: "Creanţele născute 
după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura 
reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, 
nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod 
corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de 
faliment." 

 
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64 lit. 

f) din Legea nr. 85/2014 şi puse în sarcina sa de către Judecătorul sindic și a 
procedat la verificarea declarației de creanță a creditorului G& D Construcții SRL, 
după cum urmează:  

 

SC G & D Construcții SRL, având sediul social în mun. Alba Iulia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr.20 A, jud. Alba și sediul ales la Cabinet Individual de avocat 
Murariu Razvan Constantin în Bucuresti, str Bibescu Voda nr. 5 Bl. P5A, Sc. 2, ap.15, 
Sect.4, a solicitat înscrierea la masa credala a debitoarei cu suma de 20.763,52 lei 
reprezentând „avans pentru lucrări de terazament conform Facturii Fiscale nr. GL 
10007 din data de 25.03.2014” şi dobânda legală penalizatoare aferentă. 

 
SC G & D Construcţii SRL susține că între părţi a existat UN ACORD DE 

VOINŢĂ, un contract de prestării servicii, SC Dgtech International SRL având 
calitatea de prestator şi SC G & D Construcţii SRL având calitatea de beneficiar.  

 
Ca urmare a acestui acord de voinţă, debitoarea SC Dgtech International SRL a 

emis Factura Fiscală nr. GL 10007 din data de 25.03.2014 în cuantum de 20.000 
lei. (Anexa 1) 

 
Conform Extrasului de cont dn data de 01.04.2018, aferent perioadei 

01.03.2014 - 31.03.2014, emis de Banca Italo Romena SPA pentru SC G& D 
Construcții SRL, prin ordinul de plată nr. 143341 din data de 25.03.2014 Crt 
Referință OPRCC.1664610, SC G & D Construcţii SRL, în calitate de beneficiar şi-a 
îndeplinit obligaţiile contractuale şi a achitat AVANSUL din preţul contractului în 
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sumă de 20.000,00 lei, conform Facturii Fiscale nr. nr. GL 10007 din data de 
25.03.2014. (Anexa 2) 

 
La data de 21.12.2015, debitoarea SC Dgtech International SRL a emis 

Factura Fiscală nr. GL 10042/21.12.2015 prin care a fost stornată Factura Fiscală 
nr. GL 1007 din data de 25.03.2014. (Anexa 3) 

În termen de 5 zile de la data emiterii facturii fiscale nr. GL 10042 - 
21.12.2015, SC Dgtech International avea obligația restituirii sumei de 20.000,00 lei 
către SC G & D Construcţii SRL. 

Pentru suma 20.000,00 lei nerestituită, în termen de 5 zile de la emiterea 
Facturii Fiscale nr. GL 10042/21.12.2015, SC Dgtech International SRL datorează 
dobânda legală penalizatoare calculată pentru perioada 26.12.2015-24.08.2016 – 
243 de zile, astfel: debit restant de 20.000 lei x 5,75% rata dobânzii legale 
penalizatoare : 366 zile X 243 zile = 763,52 lei. 

Astfel, conform documentului financiar-contabil: Fișa contului 4111 Creanțe-
clienți Construcții SRL aferentă perioadei 01.01.2014 – 25.01.2018, la data de 
25.01.2018 SC Dgtech International SRL înregistrează un debit restant în cuantum 
de 20.000,00 lei față de SC G&D Construcții SRL. (Anexa 4) 

 Având în vedere că s-a dovedit existenţa creanţei în discuţie, lichidatorul 
judiciar va ADMITE cererea de înscriere la masa credală ca TEMEINICĂ şi 
FONDATĂ.  

Prezenta măsură a lichidatorului judiciar poate fi contestată în 7 zile de la 
publicarea în BPI potrivit disp. art. 59 pct. (5) si (6) din Legea 85/2014. 

 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 
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Dosar nr. 4640/108/2016 
Termen    26.09.2018 
 
 

OPIS 
 
 

Documente depuse la dosarul nr. 8252/30/2016, de către lichidatorul judicar al 
debitorului SC Dgtech International SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul în Sat Beliu, Com. Beliu, nr. 63, jud. Arad, CUI 15195610, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. J2/165/2003. 
 
Anexa 1 – Factura Fiscală nr. GL 10007 din data de 25.03.2014;  

Anexa 2 – Extrasul de cont dn data de 01.04.2018, aferent perioadei 
01.03.2014-31.03.2014; 

Anexa 3 – Factura Fiscală nr. GL 10042 din data de 21.12.2015; 

Anexa 4 – Fișa contului 4111 Creanțe-clienți Construcții SRL aferentă perioadei 
01.01.2014 – 25.01.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 


