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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1397 din data de 22.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5099/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Stancu C.. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea nr. 2, jud. Arad; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 – 
12:30. 
3. Debitor: SC Fane Construct SRL, cod de identificare fiscală: 18437637; Sediul social: Pecica, nr. 539, jud. Arad; 
Număr de ordine în registrul comerţului J2/381/2006. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului. 
5. 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; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Fane Construct SRL, 
conform Încheierii civile nr. 102 din data de 20.04.2017 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
nr. 5099/108/2016, în temeiul art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raport final și Situații financiare 
finale privind debitorul SC Fane Construct SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Consultant Insolvență SPRL,lichidator judiciar 
Raport final și Situații financiare finale privind debitorul SC Fane Construct SRL 

Număr dosar 5099/108/2016 Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Fane Construct SRL. 
I. Referitor la disp. art. 57 alin. (3) din Legea 85/2014. Prin intermediul cererii formulate de creditorul D.G.R.F.P. 
Timișoara – prin A.J.F.P. Arad, s-a solicitat desemnarea societății Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC Fane Construct SRL, având în vedere faptul că subscrisa a fost selectată în urma depunerii 
ofertei de servicii cf. disp. Ordinului nr. 2442/18.08.2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Prin Încheierea civilă nr. 102 din data de 20.04.2016, 
judecătorul-sindic a admis cererea de înlocuire a lichidatorului judiciar formulată de creditoarea D.G.R.F.P. Timișoara 
prin A.J.F.P. Arad, respectiv dispune înlocuirea practicianului în insolvență Cabinet Individual de Insolvență Grigorie 
F. cu practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL 
II. Referitor la disp. art. 99 și art. 100 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar a notificat CII Grigorie F. privind 
desemnarea subscrisei în calitate de lichidator judiciar al debitoarei și a solicitat comunicarea de informații suplimentare 
privind debitorul, respectiv alte date decât cele publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Notificarea menționată 
anterior a fost transmisă debitorului, la sediul din Pecica, nr. 539, jud. Arad, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39902371404, primită în data de 19.05.2017. Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea 
și către asociatul unic, dl. Pete Ș., prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39902371424, 
primită în data de 19.05.2017. Prin intermediul acestei notificări, lichidatorul judiciar a adus la cunoștința debitorului și 
asociațiilor, următoarele prevederi legale: disp. art. 82 din Legea 85/2014; disp. art. 83 alin. (2) din Legea 85/2014. 
III. Referitor la disp. art. 97 din Legea 85/2014. Urmare a analizei documentelor financiar-contabile depuse la dosarul 
cauzei: bilanţul contabil încheiat la data de 31.12.2015, balanţa de verificare aferentă lunii august 2016, Fişa contului 
5311 Casa, Fişa contului 5121 Disponibil lei trezorerie, precum şi a indicatorilor financiari publicaţi pe site-ul: 
www.mfinante.gov.ro, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea, în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
suplimentul la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la starea de insolvență SC Fane Construct SRL, în 
cuprinsul căruia a evidențiat următoarele cauze Cauzele financiare, de ordin strategic şi organizatoric care au determinat 
apariţia stării de insolvenţă sunt: 
• utilizarea întregului profit însumă de 986.158,16 lei, obţinut din activitatea financiară aferentă perioadei 2013-2015 
învederea distribuirii sub formă de dividend asociatului unic Pete Ș; 
• acumularea de datorii la bugetul general consolidat al statului reprezentând impozitul pe dividendedatoratînsumă de 
49.308,00 lei ca urmare a distribuirii întregului profit al debitoarei sub formă de dividend asociatului unic Pete Ş.; 
• diminuarea disponibilităţilor băneşti – numerar din casieria în lei încuantum de 936.850,16 lei ca urmare a distribuirii 
de dividende asociatului unic Pete Ș.. Lipsa lichidităţilor a determinat apariţia dezechilibrului financiar, respective 
starea de incapacitate de plată a datoriilor bugetare. 
• dispunerea în interes personal a înregistrării şi acumulării de rezultate financiare negative – la data de 31.08.2016 
debitoarea înregistrează o pierdere din activitatea financiară de -40.881,75 lei, pierdere care putea fi acoperită cu acel 
profit de 986.158,16, pe care asociatul unic şi administrator statutar dl. Pete Ş. l-a utilizat pentru a primi dividende, 
respectiv a sustrage din casieria societăţii debitoare disponibilităţi băneşti în cuantum de 936.850,16 lei, prejudiciind 
creditorul bugetar. Pierderea financiară de -40.881,75 lei este cauzată şi de înregistrarea nejustificată în cursul lunii 
august 2016 a cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 27.648,99 lei  (la data de 
01.08.2016, debitoarea înregistra o pierdere din activitatea curentă de -13.232,76 lei, iar în cursul lunii august aceasta 
nu a înregistrat venituri, ci doar cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar de 27.648,99 lei, respectiv 
pierderea de -27.648,99 lei). 
• descărcarea din gestiune nejustificată a unui stoc de materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 27.548,99 
lei – diminuarea activului patrimonial al debitoarei, în dauna creditorului bugetar. 
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• ineficienţă în recuperarea creanţelor comerciale restante (în perioada 01.01.2016-31.08.2016, debitoarea a recuperat 
creanţe în valoare de 6.567,59 lei, respectiv doar 10,97% din valoarea totală a creanţelor restante de 59.842,62 lei). 
IV. Referitor la disp. art. 151 şi art. 152 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 151 şi art. 152 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea bunurilor aflate în averea debitoarei SC Fane Construct SRL. La data de 
06.07.2017, lichidatorul judiciar s-a deplasat în loc. Pecica, nr. 539, jud. Arad, unde a identificat următoarele bunuri 
mobile: Cazan lemne (50 kw, 10 ani vechime) – defect; Betonieră 220 L (10 ani vechime) – funcţional; Frigider Arctic 
(10 ani vechime) – funcţional; Hotă Bucătărie (10 ani vechime) - funcțional; TV Watson (TV Led Slim, diagonală 60, 4 
ani vechime) - funcțional; Mașină de spălat automată Wirlpool (AWM 245-600, 10 ani vechime) - funcțional; Boiler 
apă caldă (boiler marca Tesy, 80l, 1800w, 5 ani vechime) - funcțional; Tăietor pavaj (5 ani vechime) - funcțional; 
Ciocan demolator Bosch (1800W, 10 ani vechime) - funcțional; Laptop HP (seria CNF 720200X, 10 ani vechime) - 
funcțional; Polizor Hitachi (Kaki G2 ST, 4 ani vechime) - funcțional; Motocoasă Hitachi (4 ani vechime) – defect; 
Ciocan Rotopercutor Panzer (marca Panzer Magnesium 1250W, 3 ani vechime) - funcțional; Autoturism Opel Astra 
(Opel Astra Caravan, 1.7 DTI, an 2003, nr. omologare ABPE1V1J12I11E3, nr. identificare WOLTGF353217928, 1686 
cmc, motor tip Y17DT, nr. 0648529, motorină, culoare gri, km. estimați 350.000, nr. înmatriculare BH03GVL, CIV 
F373907) – defect, conform Proces-verbal de inventariere nr. 842/06.07.2017. S-a procedat la aplicarea sigiliilor asupra 
acestor bunuri, conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, respectiv s-a întocmit Procesul-verbal de aplicare a 
sigiliilor nr. 844/06.07.2017. Bunurile identificate şi sigilate au fost predate de către lichidatorul judiciar, respectiv 
preluate în regim de custodie de către administratorul statutar Pete Ș, conform Proces-verbal de custodie nr. 
844/06.07.2017. 
V. Referitor la disp. art. 154 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere faptul că în averea debitoarei, mai există bunuri ce 
pot fi valorificate, subscrisa a procedat la expunerea pe piață a acestora și la organizarea de licitații publice, conform 
regulamentului de valorificare aprobat de către Adunarea Generală a Creditorilor, astfel: 
1. S-a organizat ședința de licitație publică din data de 16.06.2017, privind următoarele bunuri: 

Nr. 
crt. 

Denumire bun mobil Descriere Stare 
tehnică 

Buc. Preț/buc. – LEI 

1 Cazan lemne 50 kw, 10 ani vechime  defect 1 402 
2 Betonieră 220 L 10 ani vechime funcțional 1 324 
3 Frigider Arctic 10 ani vechime funcțional 1 159 
4 Hotă Bucătărie 10 ani vechime funcțional 1 68 
5 TV Watson TV Led Slim, diagonală 60, 4 ani vechime funcțional 1 96 
6 Mașină de spălat automată 

Wirlpool 
AWM 245-600, 10 ani vechime funcțional 1 187 

7 Boiler apă caldă boiler marca Tesy, 80l, 1800w, 5 ani vechime funcțional 1 499 
8 Tăietor pavaj 5 ani vechime funcțional 1 67 
9 Ciocan demolator Bosch 1800W, 10 ani vechime funcțional 1 197 

10 Laptop HP seria CNF 720200X, 10 ani vechime funcțional 1 229 
11 Polizor Hitachi Kaki G2 ST, 4 ani vechime funcțional 1 59 
12 Motocoasă Hitachi 4 ani vechime defect 1 46 
13 Ciocan Rotopercutor Panzer marca Panzer Magnesium 1250W, 3 ani vechime funcțional 1 62 
14 Autoturism Opel Astra Opel Astra Caravan, 1.7 DTI, an 2003, nr. omologare 

ABPE1V1J12I11E3, nr. identificare 
WOLTGF353217928, 1686 cmc, motor tip Y17DT, nr. 
0648529, motorină, culoare gri, km. estimați 350.000, nr. 
înmatriculare BH03GVL, CIV F373907 

defect 1 3147 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, cât și pe site-urile 
olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a 
prezentat niciun cumpărător, subscrisa a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 770/16.06.2017 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
2. S-a organizat ședința de licitație publică din data de 21.06.2017. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, cât și pe site-urile olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și 
licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, subscrisa a 
întocmit procesul – verbal de licitație nr. 795/21.06.2017 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
3. S-a organizat ședința de licitație publică din data de 27.06.2017. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, cât și pe site-urile olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și 
licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, subscrisa a 
întocmit procesul – verbal de licitație nr. 820/27.06.2017 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
4. S-a organizat ședința de licitație publică din data de 04.07.2017. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, cât și pe site-urile olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și 
licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, subscrisa a 
întocmit procesul – verbal de licitație nr. 841/04.07.2017 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice. 
5. S-a organizat ședința de licitație publică din data de 11.07.2017. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, cât și pe site-urile olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și 
licitatii-insolvență.ro. La ședința de licitaţie publică s-a înscris persoana fizică Pete Ş., ce a depus suma de 135.02 lei 
reprezentând contravaloare caiet de sarcini și suma de 6.594,98 lei inclusiv TVA, prin chitanța de depunere numerar din 
data de 07.07.2017, depusă la Banca Transilvania, reprezentând preţul de pornire al licitaţiei, pentru bunurile mobile 
expuse. Prin intermediul ofertei de cumpărare a oferit suma de 5.542,00 lei + TVA, respectiv 6.594,98 lei inclusiv 
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TVA, pentru bunurile mobile descrise mai sus. Bunurile mobile au fost adjudecate de cătrepersoana fizică Pete Ş., la 
prețul de 5.542,00 lei+ TVA, respectiv 6.594,98 lei inclusiv TVA, conformProcesului-verbal de licitaţie nr. 
871/11.07.2017şi a Actului de adjudecare nr. 872/11.07.2017, depuse la dosarulcauzei. Preţul de 6.594,98  lei a fost 
consemnat integral la Banca Transilvania în contul unic de insolvenţă IBAN – RO24 BTRL RONC RT03 7222 7801 
alaverii debitorului SC Fane Construct SRL. Bunurile mobile au fost predate adjudecatarului persoana fizică Pete Ș. în 
data de 11.07.2017, conform Proces-verbal de predare-primire nr. 873/11.07.2017. 
VI. Referitor la disp. art. 160 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014. Urmare a încasării preţului bunurilor mobile vândute 
la licitaţia publică din data de 11.07.2017 de 6.594,98 lei, în temeiul art. 160 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi încasare de creanţe 
nr. 1422/09.10.2017, depus la dosarul cauzei şi transmis spre publicare în BPI conform cererii nr. 1423/09.10.2017.  
Conform Raportului asupra fondurilor obţinute din recuperarea din lichidare şi din încasare de creanţe nr. 
1422/09.10.2017, suma obţinută din valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei SC Fane Construct SRL va fi 
folosită pentru plata cheltuielilor de procedură conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, astfel: retribuţie 
componentă fixă lichidator judiciar (perioada simplificată de insolvenţă 20.04.2017 – octombrie 2017) – 4.165,00 lei; 
cheltuieli UNPIR 2% cf. art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014 – 110,84 lei; cheltuieli poştale – 55,60 lei; 
cheltuieli de deplasare – 78,64 lei; sume reţinute pentru ajustarea obligaţiilor fiscale viitoare (taxa pe valoare adăugată 
de plată şi impozitul pe venitul microîntreprinderilor) – 554,58 lei; cheltuieli previzionate pentru continuarea 
administrării procedurii de faliment (cheltuieli retribuţie componentă fixă lichidator judiciar ) – 20.396,00 lei. 
Conform Planului de distribuire între creditori privind debitorului SC Fane Construct SRL nr. 1424/09.10.2017, depus 
la dosarul cauzei şi transmis spre publicare în BPI conform cererii nr. 1425/09.10.2017, nu vor fi distribuite fonduri 
către creditorii debitoarei. 
VII. Referitor la disp. art. 160 şi art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Fane Construct SRL în data de 31.10.2017, la ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi încasare de creanţe nr. 1422/09.10.2017 şi a 
planului de distribuire între creditorii debitorului SC Fane Construct SRL, nr. 1424/09.10.2017”.Convocatorul a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19694/23.10.2017. La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 31.10.2017, s-au prezentat sau au comunicat puncte de vedere creditorii: D.G.R.F.P. Timişoara – prin A.J.F.P. 
Arad, punct de vedre scris, adresa nr. 3928/25.10.2017, comunicat în data de 30.10.2017. Lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că Adunarea Generală a Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condiţiile instituite de art. 48 
şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenţi respectiv fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor 
ale căror creanţe însumate reprezintă 95,89% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul 
efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului. Conform 
Porcesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Fane Construct SRL nr. 1490/31.10.2017, 
Adunarea Generală a Creditorilor a hotărât: cu o majoritate de 95,89% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din 
totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis punct de vedere  în scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act 
de raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe nr. 1422/09.10.2017 şi de planul de 
distribuire între creditorii debitorului SC Fane Construct SRL, nr. 1424/09.10.2017, întocmite de lichidatorul judiciar. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Fane Construct SRL nr. 1490/31.10.2017 a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20787/06.11.2017, depus la dosarul cauzei. 
VIII. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și g) dinLegea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a formulat şi a 
înaintat judecătorului–sindic acţiune de antrenare a răspunderii administratorului statutar al debitoarei SC Fane 
Construct SRL, dl. Pete Ş. în conformitate cu disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și g) din Legea nr. 85/2014, prin 
intermediul căreia este solicitată obligarea pârâtului Pete Ş. la plata sumei de 174.327,00 lei, reprezentând pasivul 
debitoarei rămas neacoperit. Ca rezultat al înaintării acţiunii de către lichidatorul judiciar la Tribunalul Arad, a fost 
constituit dosarul asociat nr. 5099/108/2016/a2, dosar amânat pentru termenul de judecată din data de 22.03.2018. 
La termenul de judecată din data de 22.03.2018 cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
29.03.2018, în vederea depunerii de către subscrisa lichidator judiciar a notelor scrise. 
Lichidatorul judiciar a depus notele scrise la termenul de judecată din data de 29.03.2018, prin care a solicitat Onoratei 
Instanţe să dispună obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 163.502 lei reprezentând pasivul 
societăţii rămas neacoperit. Lichidatorul judiciar a diminuat suma iniţială de 174.327,00 lei, reprezentând pasivul 
debitoarei SC Fane Construct SRL, motivat de faptul că, potrivit Planului de distribuire parţial pentru debitoarea SC 
Fane Construct SRL publicat în BPI nr. 1354/25.01.2017, fostul lichidator judiciar provizoriu CII Grigorie Florin, a 
distribuit către creditorul A.J.F.P. Arad suma în cuantum de 10.825,00 lei, sumă pe care înţelegem să o scădem din 
totatul pasivului debitoarei, rezultând astfel pasivul debitoarei SC Fane Construct SRL rămas neacoperit în cuantum de 
163.502 lei, la care se adaugă cheltuielile de procedură prevăzute de disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Cauza s-a amânat pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 26.04.2018, în vederea studierii notelor scrise 
depuse de către lichidatorul judiciar. La termenul de judecată din data de 26.04.2018, prin intermediul Sentinţei nr. 
272/26.04.2018 se admite acțiunea precizată, exercitată de reclamanta Consultant Insolvență SPRL, în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei SC Fane Construct SRL, împotriva pârâtului Pete Ș., și în consecință obligă pârâtul 
să suporte pasivul societății debitoare SC Fane Construct SRL în cuantum de 163.502,00 lei, sumă care va intra în 
averea debitoarei, pentru acoperirea pasivului acesteia. În data de 21.05.2018, Pete Ș., prin avocat Lazăr L., depune 
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Apel împotriva Sentinței civile nr. 272 din 26.04.2018, pronunțată de Tribunalul Arad. La termenul de judecatădin data 
de 25.09.2018, se amână pronunțarea cauzei pentru data de 02.10.2018. La termenul de judecatădin data de 02.10.2018, 
prin Hotărârea nr. 573/02.10.2018, este admis apelul declarat de pârâtul Pete Ş. în contradictoriu cu intimatul-reclamant 
Consultant de Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Fane Construct SRL, împotriva Sentinţei civile 
nr.272/26 aprilie 2018 pronunţată de Tribunalul Arad îndosar nr.5099/108/2016/a2, având ca obiect atragerea 
răspunderii patrimoniale. Este schimbată în parte sentinţa atacată în sensul că reduce obligaţia de plată a pârâtului de la 
suma de 163.502 lei la un cuantum de 151.953 lei, menţinând în rest dispoziţiile sentinţei atacate. Obligăintimatul 
Consultant Insolvență SPRL să plătească pârâtului din averea debitoarei suma de 100 de lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată în apel. Lichidatorul judiciar va proceda la comunicarea Hotărârii nr. 573/02.10.2018 pronunțată în cadrul 
dosarului nr. 5099/108/2016/a2, acesteia către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, în vederea punerii în 
executare a acesteia. 
IX. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Fane Construct SRL, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19435/16.10.2018.  
X. Referitor la sumele avansate pentru plata cheltuielilor de procedură de către lichidatorul judiciar  
Lichidatorul judiciar a avansat sume în cuantum de 162,60 lei, nerecuperate până la data prezentului raport: 

Nr. 
crt. 

Furnizor Nr. serie document Data document Suma Observații 

1 SC Rompetrol Downstream SRL 96 04.10.2018 150.00 lei alimentare combustibil 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00050581 16.10.2018 6.30 lei comunicare solicitare Pete Ș. 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00050580 16.10.2018 6.30 lei comunicare solicitare Lazar L. 

 Total cheltuieli 162.60 lei  
XI. Referitor la Situațiile Financiare Finale prevăzute dedisp. art. 167alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Situația 
Financiară Finală la data de 30.09.2018 a societății SC Fane Construct SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite – 

Nr. 
crt.  

Denumire 
Sold la data de 

31.08.2016 
Sold la data de 

30.09.2018 
Activ     

1 Imobilizări corporale 0 lei 0 lei 
2 Imobilizări financiare 0 lei 0 lei 
3 Total active imobilizate 0 lei 0 lei 
4 Creanțe 56,647 lei 56,647 lei* 
5 Stocuri 15,880 lei 15,882 lei** 
6 Conturi la bănci 19,493 lei 1,094.83 lei*** 
7 Total active circulante 92,020 lei 73,624 lei 
8 Cheltuieli în avans 0 lei   

  Total activ 92,020 lei 73,624 lei 
Pasiv     

9 Capital social subscris vărsat 200 lei 200 lei 
10 Rezerve 40 lei 40 lei 
11 Pierderea sau profitul din rezultatul reportat 0 lei -43,131 lei 

12 Profit și pierdere -40,882 lei 1,047 lei 
13 Total capitaluri proprii -40,642 lei -41,844 lei 
14 Total datorii 132,662 lei 115,468 lei 

Total pasiv 92,020 lei 73,624 lei 

* Referitor la creanțele nerecuperate în valoare de 56.647 lei, administratorul social nu a predat lichidatorului judiciar 
documentele contabile aferente. 
** Referitor la stocurile în valoare de 15.882 lei, lichidatorul judiciar nu a putut inventaria și identifica aceste stocuri în 
averea debitoarei, impunându-se trecerea acestora pe costuri.  
Este necesar de menționat că a fost admisă acțiunea formulată de lichidatorul judiciar de antrenare a răspunderii 
patrimoniale a administratorului social Pete Ș.în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și g) din Legea nr. 85/2014. 
*** Disponibilitățile din contul unic de lichidare al debitorului în sumă de 1.094,83 lei, vor fi distribuite astfel:  
- plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către pârâtul Pete Ș., conform Hotârârii nr. 573/02.10.2018, 
pronunțată de Curtea de Apel în dosarul nr. 5099/108/2016/a2;  
- plata sumelor avansate de către lichidatorul judiciar reprezentând cheltuieli de procedură de 162,60 lei; plata  
- plata onorariului lichidatorului judiciar în cuantum de 781,23 lei;  
- comisioane bancare aferente plăților efectuate – 51 lei 
XII. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Având în vedere ca bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, nu 
există creanțe de recuperat și nu sunt fonduri de distribuit în cadrul procedurii falimentului către creditori, solicităm 
aprobarea prezentului raport final însoțit de situațiile financiare finale și închiderea procedurii de faliment a debitoarei 
SC Fane Construct SRL, în conformitate cu prevederile art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, descărcarea 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi în legătură cu debitorul sau 
creditorii acestuia. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  


