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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1430 Data emiterii: 24.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2551/115/2017; Tribunal Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 
Juca Petru. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Logic Art & Arhitexture SRL, cod de identificare fiscală: 34822626; Sediul social: comuna Teregova, 
sat Rusca, nr. 83A, jud. Caraș - Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/334/2015. 
4. Creditori: conform tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei. 
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 Logic Art & Arhitexture 
SRL, conform Sentinței civilă nr. 258/JS din data de 12.10.2017 pronunţată de Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II - a 
Civilă, în dosarul nr. 2551/115/2017, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul cu 
propunere de închidere a procedurii de faliment a debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL întocmit în temeiul art. 
174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport cu propunere de închidere a procedurii de faliment a debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL 

întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 2551/115/2017 Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Logic Art & Arhitexture SRL. 
I. Referitor la disp. art. 72 și art. 73 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată la Registratura Tribunalului Caraș-
Severin, creditorul SC Holver SRL, cu sediul social în Brașov, str. Șoseaua Cristianului, nr. 26, jud. Brașov, a solicitat 
Tribunalului Caraș-Severin deschiderea procedurii de insolvenţă instituită prin Legea nr. 85/2014, pentru o datorie 
certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 43.878,81 lei. Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal, a soluționat cererea de deschidere a procedurii formulată de către creditor, prin Sentința civilă 
nr. 175/JS din data de 22.06.2017, pronunțată în dosar nr. 2551/115/2017 și a dispus, în conformitate  cu dispozițiile art. 
72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Logic Art & 
Arhitexture SRL, cu sediul în comuna Teregova, sat Rusca, nr. 83A, jud. Caraș - Severin, CUI 34822626, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. J11/334/2015. De asemenea, conform art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a 
desemnat în calitate de administrator judiciar practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin 
asociat coordonator ec. Popescu G.. 
II. Referitor la disp. art. 82 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de 
insolvență: a comunicat debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL la sediul cunoscut, notificarea privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39899435965; a 
comunicat asociatului unic Galescu F., notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență, prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39896647743; administratorul judiciar a comunicat și 
convocatorul Adunării Generală a Asociaților stabilită pentru data de 21.08.2017, însă la această dată nu s-a prezentat 
asociatul; a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență, către creditorul SC Holver 
SRL, prin poșta electronică și prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39899435955 și AR 
39899437842, atât la sediul social din loc. Brașov, cât și la punctul de lucru din loc. Remetea Mare, str. Principală, nr. 
544, jud. Timiș; a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii de insolvență a debitorului, astfel: 
Primăria Municipiului Reșița, prin e-mail și fax; Administrația Judențeană a Finanțelor Publice Caraș - Severin; 
Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Caraș - Severin, prin e-mail și fax; Primăria Comunei Teregova, 
prin e-mail și fax; 
- a solicitat debitorului, 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 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.  
- a solicitat Primăriei Municipiului Reșița și Primăriei Comunei Teregova, informații privind situația bunurilor 
impozabile din averea debitorului. Primăria Municipiului Reșița a dat curs solicitărilor administratorului judiciar, şi prin 
adresa nr. 23701/04.09.2017 a comunicat faptul că debitorul nu figurează în evidenţele fiscale ale instituției cu bunuri 
supuse impozitării. De asemenea, subscrisa a solicitat AJFP Caraș - Severin, transmiterea raportărilor financiare depuse 
de către debitor. Până în prezent, instituția nu a comunicat, niciun răspuns. Notificarea de deschidere a procedurii 
generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL a fost publicată în BPI nr. 
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14860/03.08.2017, precum şi în cotidianul România Liberă din data de 04.08.2017 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
III. 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 și a transmis la dosarul cauzei, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39896798171, Raportul prin care a propus intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment. Un 
extras din acest raport a fost publicat în BPI nr. 14966/07.08.2017. Raportul întocmit în temeiul art. 92 din Legea nr. 
85/2014, a fost publicat pe site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la link-ul:http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-intocmit-cf.-disp.-art.-92-Legea-85_2014.pdf. 
IV. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. Subscrisa a întocmit, a transmis la dosarul cauzei şi de asemenea, a 
publicat un extras al Raportului privind cauzele și împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență a 
debitoarei SC Logic Art & Arhitexture SRL având în vedere dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, în BPI nr. 
14961/07.08.2017. Raportul menționat anterior a fost publicat și pe site-ul subscrisei, putând fi consultat la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-cauzal-intocmit-cf.-art-97.-Legea-85_2014.pdf.  
În urma publicării în ziarul România Liberă şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL, a formulat cerere de creanţă creditorul 
DGRFP Timişoara prin AJFP Caraș - Severin,  solicitând înscrierea la masa credală a sumei de 1.783 lei, reprezentând 
obligații restante la bugetul general consolidat la data de 22.06.2017. 
V. Referitor la disp. art. art. 106, art. 110 și art. 112 din Legea nr. 85/2014. 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 Logic Art & Arhitexture SRL, tabel transmis la dosarul cauzei şi publicat 
în BPI nr. 15852/29.08.2017. Astfel, la masa credală a debitorului, sunt înscriși următorii creditori: DGRFP Timișoara 
prin AJFP Caraș - Severin, creditor bugetar, înscris cu suma de 1.783 lei; SC Holver SRL, creditor chirografar, înscris 
cu suma de 43.878,81 lei. Raportul de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului, întocmit de către 
administratorul judiciar cf. disp. art. 106 din Legea nr. 85/2014, a fost transmis la dosarul cauzei prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, a fost publicat în BPI nr.  15907/30.08.2017 și a fost afișat pe site-ul subscrisei, 
www.consultant-insolvență.ro,la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/ 2017/08/Raport-verificare-
creante-SC-Logic-Art-Arhitexture-SRL1.pdf. Având în vedere faptul că împotriva tabelului preliminar al creanţelor nu 
s-au formulat contestații, subscrisa a întocmit tabelul definitiv de creanțe. Acest tabel a fost transmis la dosarul cauzei şi 
a fost publicat în BPI nr. 17497/25.09.2017. Astfel, la masa credală a debitorului, sunt înscriși următorii creditori: 
DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș - Severin, creditor bugetar, înscris cu suma de 1.783 lei; SC Holver SRL, creditor 
chirografar, înscris cu suma de 43.878,81 lei. 
VI. Referitor la disp. art. 48 din Legea nr. 85/2014. Conform dispozițiilor Onoratei Instanțe, administratorul judiciar a 
convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului, pentru data de 04.09.2017, la sediul subscrisei. Convocatorul 
Adunării Generală a Creditorilor a fost publicat în cuprinsul notificării de deschidere a procedurii generale de insolvenţă 
împotriva debitorului, publicată în BPI nr. 14860/03.08.2017, și a fost afișat pe site-ul subscrisei, la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/08/notificare-SC-Logic-Art-Arhitexture-SRL.pdf. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL este următoarea: 
(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL. 
(2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL.  
(3). Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL. 
(4). Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Sentința civilă nr. 175/JS/22.06.2017. 
(5). Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL a fost convocată de către administratorul 
judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2014.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL a comunicat punct de vedere 
creditorul SC Holver SRL, în data de 01.09.2017. Administratorul judiciar constată faptul că Adunarea Creditorilor este 
legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți 
respectiv fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 96,10% din 
valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar de 
creanţe întocmit împotriva averii debitorului. Constatându-se îndeplinite condițiile instituite de lege şi nefiind obiecţiuni 
cu privire la legalitatea convocării şi ordinea de zi, se constată că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC 
Logic Art & Arhitexture SRL din data de 04.09.2017 este legal constituită, drept pentru care se declară deschisă şedinţa 
Adunării Generale a Creditorilor, trecându-se la prezentarea şi votarea ordinii de zi a şedinţei. În urma exprimării 
votului creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală a Creditorilor a hotărât 
următoarele:  
Adunarea generală a creditorilor a luat act de situația financiară a debitorului, în urma prezentării efectuată de către 
administratorul judiciar, în cuprinsul rapoartelor întocmite cf. disp. art. 92 și art. 97 din Legea nr. 85/2014. Având în 
vedere faptul că nu sunt îndeplinite disp. art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, nu se poate desemna un comitet al 
creditorilor și implicit nu se poate desemna un președinte al comitetului creditorilor.  
Cu o majoritate de 96,10% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris)  Adunarea Generală a Creditorilor a desemnat în calitate de administrator judiciar al 
debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL, societatea Consultant Insolvență SPRL. 
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Cu o majoritate de 96,10% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris)  Adunarea Generală a Creditorilor  a aprobat onorariul administratorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, în cuantum de 500 lei exclusiv T.V.A., lunar, pentru perioada de observație din procedura 
generală de insolvență, ce vor fi încasaţi din activitatea curentă a debitoarei și din acțiunile întemeiate pe dispozițiile 
Legii 85/2014. 
Procesul-verbal cu nr. 1275/04.09.2017 întocmit la ședința Adunării Generală a Creditorilor debitorului, a fost transmis 
la dosarul cauzei, prn poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a fost publicat în BPI nr. 
16183/05.09.2017 și a fost afișat pe site-ul administratorului judiciar, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/08/Proces-verbal-AGC-debitor-Logic-Art-Arhitexture-SRL.pdf. 
VII. Referitor la disp. art. 145 și art. 146 din Legea nr. 85/2014. În considerarea celor prezentate, subscrisa a solicitat 
Onoratului Tribunal să ia act de hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.09.2017, să dispună trecerea 
debitorului SC Logic Art & Arhitexture SRL în procedura de faliment, având în vedere faptul că sunt îndeplinite disp. 
art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014. Prin intermediul Sentinței civilă nr. 258/JS/12.10.2017, judecătorul – 
sindic a admis cererea subscrisei, și în temeiul disp. art. 145 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 a dispus începerea 
procedurii generală a falimentului debitorului. Conform disp. art. 145 alin. (2) lit. b din Legea nr. 85/2014, judecătorul-
sindic a desemnat în calitate de lichidator judiciar pe subscrisa, Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, s-a dispus 
dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al debitorului, potrivit disp. art. 145 alin. (2) lit. a 
din Legea nr. 85/2014. În urma începerii procedurii generală de faliment împotriva debitoarei, subscrisa a efectuat 
următoarele activități: a notificat debitorul privind trecerea în procedura de faliment, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39896377202, primită în data de 21.10.2017; a notificat administratorul 
social Galescu F. privind trecerea debitorului în procedura de faliment, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39896377212, primită în data de 30.10.2017; a notificat creditorul SC Holver SRL privind 
trecerea debitorului în procedura de faliment, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39896377192, primită în data de 30.10.2017; a notificat creditorul AJFP Caraș - Severin privind trecerea debitorului 
în procedura de faliment, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39896377182, primită în 
data de 31.10.2017; a publicat notificarea privind trecerea debitorului în procedura de faliment, în BPI nr. 
20306/30.10.2017 și pe site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/08/notificare-SC-Logic-Art-Arhitexture-SRL1.pdf; a publicat anunțul privind trecerea debitoarei 
în procedura de faliment, în cotidianul România Liberă, publicat în data de 31.10.2017. În urma publicării notificării 
privind trecerea debitorului în procedura de faliment, creditorul AJFP Caraș - Severin a formulat declarație de creanță, 
în termen, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 753.00 lei. Astfel, lichidatorul 
judiciar a întocmit tabelul suplimentar de creanțe împotriva averii debitorului. Acest tabel a fost publicat în BPI nr. 
24226/22.12.2017 și a fost afișat pe site-ul subscrisei la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/08/tabel-SC-Logic-Art-Arhitexture-SRL.pdf . 
VIII. Referitor la situația financiară a societății Logic Art & arhitexture SRL. Conform datelor financiar – contabile 
întocmite la data de 31.12.2015 și publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul figura cu casa şi conturi 
la bănci în valoare de 45656 lei. Având în vedere faptul că ultima raportare financiară depusă de către debitor este 
bilanțul întocmit la data de 31.12.2015, iar de la această raportare, debitorul nu a depus la organele fiscale documentele 
prevăzute de lege, s-a presupus faptul că această sumă a fost folosită în interes personal de către asociatul 
unic/administratorul societății Logic Art & Arhitexture SRL, dl.  Galescu F., fapt ce a contribuit la cauzarea unei situații 
financiare nefavorabile a societății și generarea stării de insolvență. Suma menționată s-ar fi dovedit utilă în 
desfășurarea procedurii de insolvență și implicit în vederea îndestulării creditorilor. În ipoteza în care suma de 45656 lei 
nu a fost utilizată în scopul de a achita o parte din datoriile înregistrate, indică faptul că a fost folosită de către 
administratorul social Galescu F., în îndeplinirea scopurilor sale personale şi nu în bunul mers al activităţii societăţii 
Logic Art & Arhitexture SRL. Faţă de situaţia enunţată, lichidatorul judiciar a constatat că asociatul 
unic/administratorul Galescu F. a prejudiciat creditorii debitorului prin faptul că nu a colaborat cu subscrisa în vederea 
îndestulării parţiale a creditorilor. Prin urmare, am apreciat că administratorul Galescu F. a prejudiciat creditorii 
debitorului prin faptul că nu a colaborat cu subscrisa în vederea recuperării creanţelor şi îndestulării masei credale. În 
aceste condiții, lichidatorul judiciar a înaintat la Tribunalul Caraș - Severin cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului social Galescu F.. 
IX. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. În temeiul disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar a formulat și a depus la dosarul cauzei, cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere 
ale debitorului, reprezentate prin administrator Galescu F.. S-a format astfel dosarul nr. 2551/115/2017/a1 aflat pe rolul 
Tribunalului Caraș - Severin. La termenul de judecată din data de 18.01.2018, prin Sentința civilă nr. 21/JS/18.01.2018, 
publicată în BPI nr. 3521/19.02.2018, judecătorul-sindic a dispus admiterea acţiunii în răspundere patrimonială 
formulată de Consultant Insolvenţă SPRL împotriva pârâtului Galescu F. şi în consecinţă, a dispus atragerea răspunderii 
patrimoniale a pârâtului pentru suma de 45.661,81 lei. Împotriva Sentinţei civile nr. 21/JS din 18.01.2018, pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 2551/115/2017/a1, 
pârâtul Galescu F. a formulat apel, comunicat subscrisei în data de 12.03.2018. La primul termen de judecată din data 
de 19.04.2018, prin Decizia civilă nr. 245/19.04.2018 se admite excepția netimbrării apelului, respectiv este anulat 
apelul formulat de către apelantul Gălescu F. împotriva Sentinței civile nr. 21/JS/18.01.2018 pronunțată de Tribunalul 
Caraș-Severin în dosarul nr. 2551/115/2017/a1, ca netimbrat. 
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Lichidatorul judiciar prin avocat Duțulescu L. a formulat cerere adresată Biroului Excutor Judecătoresc Brad T. G. prin 
care a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu Sentința civilă nr. 21/JS/18.01.2018, pronunțată de către 
Tribunalul Caraș-Severin, respectiv a Deciziei civile nr. 245/19.04.2018, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, 
împotriva debitorului Galescu F., obligat la plata către subscrisa SC Logic Art & Arhitexture SRL a sumei de 45.661,81 
lei. Astfel, a fost constituit dosarul execuțional nr. 46/ex/2018. Lichidatorul judiciar va proceda la transmiterea 
Tabelului definitiv al creanțelor către executorul judecătoresc în vederea aplicării disp. art. 173 alin. 2 din Legea 
85/2014. 
X. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Logic Art & Arhitexture SRL a fost publicat în BPI nr. 18543/04.10.2018 și depus la dosarul cauzei.  
Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport. 
XI. Referitor la sumele avansate de către subscrisa, în cadrul procedurii. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 188,89 lei, astfel:  

Nr. 
crt. 

Denumire Număr și dată Suma (lei) Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00042815/ 04.08.2017 7,80 transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00042814/ 04.08.2017 9,40 transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00042440/ 03.08.2017 7,30 transmitere notificare către SC Holver SRL 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00042398/ 02.08.2017 7,30 transmitere notificare către SC Holver SRL 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00042397/ 02.08.2017 7,30 transmitere documente către Tribunalul Caraș-

Severin 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00042715/ 04.08.2017 7,30 transmitere notificare și convocator către Galescu F. 
7 Olimpiq Media SRL MPP4912/ 04.08.2017 44,32 publicare anunț în cotidianul România Liberă 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00048195/ 07.09.2017 12,00 transmitere documente către Tribunalul Caraș-

Severin 
9 C.N. Poșta Română SA COM00003007/ 26.09.2017 2,70 transmitere documente către Tribunalul Caraș-

Severin 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00057916/ 30.10.2017 29,20 transmitere notificări 
11 Olimpiq Media SRL MPP 6827/ 31.10.2017 34,65 contravaloare publicare anunț în cotidian 
12 C.N. Poșta Română SA COM00004074/ 22.12.2017 2,70 transmitere documente către Tribunalul Caraș-

Severin 
13 C.N. Poșta Română SA DIV00017961/03.04.2018 9,40 transmitere documente către Tribunalul Caraș-

Severin 
14 C.N. Poșta Română SA DIV00018810/11.04.2018 7,52 Transmitere documente Galescu F. 
15 C.N. Poșta Română SA DIV00048612/24.10.2018 7,30 transmitere documente către Tribunalul Caraș-

Severin 
  Total 261,89  

XII. Concluzii și solicitări adresate judecătorului – sindic. Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine 
bunuri ce ar putea fi valorificate, iar potrivit art. 173, sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către 
executorul judecătoresc în temeiul tabelului definitiv consolidat de creanțe, în conformitate cu prevederile art. 174 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014, solicităm respectuos închiderea procedurii de faliment a debitorului SC Logic Art & 
Arhitexture SRL, radierea debitorului din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, descărcarea 
lichidatorului judiciar de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la debitorul SC Logic Art & Arhitexture SRL și 
creditori, respectiv plata onorariului lichidatorului judiciar în cuantum de 4.000 lei + TVA și a sumelor avansate de 
către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură în cuantum de 261,89 lei. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
 


