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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 619 Data emiterii: 21.02.2020 
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: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Dgtech International SRL, cod de identificare fiscală: RO 15195610; cu sediul în sat Beliu, comuna 
Beliu, nr. 63, jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerţului J02/165/2003. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: RO 31215824; Sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, E-mail: 
office@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Dgtech International SRL 
conform Încheierii civile nr. 81 din data de 08.02.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4640/108/2016, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 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 Dgtech International SRL, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 7 (șapte) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
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 Dgtech International SRL 

Număr dosar 4640/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Cristian Desideriu Debreni 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Dgtech International SRL. 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Dgtech 
International SRL nr. 239/20.01.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 1293/21.01.2020 şi afișat pe site-
ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-activitate-SC-
Dgtech-International-SRL-termen-lunar-24.01.2020.pdf. 
II. Referitor la Adunarea Generală a Creditorilor din data de 20.01.2020. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dgtech Internațional SRL în data de 20.01.2020, la ora 13:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului SC 
Dgtech International SRL. 
(2). Prezentarea situației bunurilor existente în averea debitorului SC Dgtech International SRL, rămase nevalorificate. 
(3). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Dgtech International 
SRL la prețul de 5% din valoarea de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț, sau aprobarea casării 
acestor bunuri. 
(4). Prezentarea situației altor bunuri care nu au fost predate lichidatorului judiciar cu ocazia inventarierii de către 
administratorul special D’Anela G. L.. 
(5). Exprimarea unei opinii cu privire la aprobarea cheltuielilor de recuperare a bunului mobil platforma de lucru la 
înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC, evaluarea și valorificarea acestuia în cadrul procedurii de faliment a 
debitorului Dgtech International SRL. 
(6). Exprimarea unei opinii cu privire la aprobarea trecerii pe costuri și scoaterea din evidența contabilă a bunului mobil 
Opel Vivaro alb 8+1. 
(7). Prezentarea situației creanțelor rămase de recuperat, aflate în diverse forme de executare. 
(8). Exprimarea unei opinii cu privire la aprobarea trecerii pe costuri a creanțelor prezentate la pct. 7 sau continuarea 
demersurilor în vederea recuperării creanțelor anterior prezentate. 
(9). Prezentarea situației creanțelor fără șanse de recuperare, necesare a fi eliminate din contabilitate. 
(10). Exprimarea unei opinii cu privire la aprobarea trecerii pe costuri a creanțelor prezentate la pct. 9.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor nr. 95/13.01.2020 din data de 20.01.2020 a fost publicat în BPI nr. 
619/13.01.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/04/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Dgtech-International-SRL-in-data-de-
20.01.2020.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dgtech International 
SRL din data de 20.01.2020, convocată conform dispozițiilor judecătorului-sindic din cadrul Încheierii de ședință 
publică din data de 09.12.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 643/13.01.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Raport-de-activitate-cu-
privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Dgtech-International-SRL-din-20.01.2020.pdf.  
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La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL din data de 20.01.2020, creditorul 
D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad, a transmis votul cu nr. 192/ad/16.01.2020, prin poșta electronică în data de 
20.01.2020. 
Conform Procesului-verbal nr. 237/20.01.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dgtech International 
SRL din data de 20.01.2020 a hotărât: 
1. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a 
luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului SC Dgtech 
International SRL. 
2. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a 
luat act de situația bunurilor existente în averea debitorului SC Dgtech International SRL, rămase nevalorificate. 
3. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a 
aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Dgtech International SRL la 
prețul de 5% din valoarea de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
4. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a 
luat act de situația altor bunuri care nu au fost predate lichidatorului judiciar cu ocazia inventarierii de către 
administratorul special D’Anela G. L.. 
5. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a 
aprobat propunerea lichidatorului judiciar de recuperare a bunului mobil platforma de lucru la înălțime seria 222292/07-
SF10000D4WC și a cheltuielilor de recuperare aferente, evaluarea și valorificarea acestuia în cadrul procedurii de 
faliment a debitorului Dgtech International SRL. 
6. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a 
aprobat trecerea pe costuri și scoaterea din evidența contabilă a bunului mobil Opel Vivaro alb 8+1. 
7. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a 
luat act de situația creanțelor rămase de recuperat, aflate în diverse forme de executare. 
8. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a 
aprobat continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor anterior prezentate. 
9. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a 
luat act de situația creanțelor fără șanse de recuperare, necesare a fi eliminate din contabilitate. 
10. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor 
prezenţi sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech 
International SRL a aprobat trecerea pe costuri a creanțelor prezentate la pct. 9. 
Proces-verbal nr. 237/20.01.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL a fost 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1302/21.01.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-
Dgtech-International-SRL-din-data-de-20.01.2020.pdf.  
III. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei. În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a 
Creditorilor din 21.10.2019, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea 
debitoarei SC Dgtech International SRL la prețul de 10% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 
acest preț.  
De la data întocmirii ultimului raport de activitate lunar pentru termenul din data de 24.01.2020, au fost organizate 
următoarele licitații: 
1. Licitația publică organizată în data de 22.01.2020 la 10% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din 10.12.2019;  
• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad și Primăria Beliu. 
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 257/22.01.2020.  
2. Licitația publică organizată în data de 29.01.2020 la 10% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
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• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din 10.12.2019;  
• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad și Primăria Beliu. 
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 318/29.01.2020.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 20.01.2020, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech International SRL la prețul de 5% din 
prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.  
Astfel, au fost organizate următoarele licitații: 
1. Licitația publică organizată în data de 13.02.2020 la 5% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro; 
• în ziarul Național din 03.02.2020;  
• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad și Primăria Beliu. 
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 498/13.02.2020.  
IV. Referitor la Adunarea Generală a Creditorilor din data de 18.02.2020. În data de 10.02.2020 a fost înregistrată oferta 
directă formulată de dl. Botaș A. S. privind achiziţia bunurilor mobile rămase în averea debitorului SC Dgtech 
International SRL la prețul de 1.725 lei inclusiv TVA.  
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dgtech 
Internațional SRL în data de 18.02.2020, la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea ofertei directe formulată de Botaș A. S. privind achiziţia bunurilor mobile rămase în averea debitorului 
SC Dgtech International SRL la prețul de 1.725 lei inclusiv TVA.„  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor nr. 449/10.02.2020 din data de 18.02.2020 a fost publicat în BPI nr. 
2794/11.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Dgtech-International-SRL-din-data-de-
18.02.2020.pdf.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL din data de 18.02.2020 au 
comunicat puncte de vedere următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad, a transmis votul cu nr. 4640/ad/12.02.2020, transmis prin poșta electronică 
în data de 13.02.2020. 
Conform Procesului-verbal nr. 563/18.02.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dgtech International 
SRL din data de 18.02.2020 a hotărât: 
1. Cu un procent de 62,078% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a 
aprobat oferta directă formulată de Botaș A. S. privind achiziţia bunurilor mobile rămase în averea debitorului SC 
Dgtech International SRL la prețul de 1.725 lei inclusiv TVA. 
Proces-verbal nr. 563/18.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL a fost 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3315/18.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
debitorului-SC-Dgtech-International-SRL-din-data-de-18.02.2020.pdf.  
Astfel, lichidatorul judiciar a întocmit Actul de adjudecare nr. 572 din data de 18.02.2020, conform căruia bunurile 
rămase în averea debitorului SC Dgtech International SRL expuse pe piață la prețul de 5% din valoarea de evaluare, au 
fost adjudecate de către ofertantul dl. Botaș A. S., plata preţului de 1.725,00 lei inclusiv TVA efectuându-se prin 
depunerea sumei de 1.725 lei în contul unic de insolvență al debitorului SC Dgtech International SRL – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cod IBAN RO68 RZBR 0000 0600 1887 9734 deschis la Banca Raiffeisen Bank SA, în data de 
18.02.2020, conform foii de vărsământ nr. 352/301/18.02.2020. Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 
618/21.02.2020, bunurile mobile adjudecate au fost predate adjudecatarului dl. Botaș A. S..  
V. Referitor la recuperarea creanţelor debitoarei SC Dgtech International SRL conform disp. art. 64 lit. g) din Legea nr. 
85/2014. Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.01.2020, lichidatorul judiciar va 
proceda la trecerea pe costuri a creanțelor fără șanse de recuperare. 
Situația creanțelor debitorului rămase de recuperat se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
debitor 

Nr. dosar 
Creanță de 
recuperat 

Stadiu recuperare creanță 

1 
SC SSAB 
Constructii 

Montaj SRL 

Dosar nr. 
5903/324/2017 
aflat pe rolul 
Judecătoriei 

Tecuci. 

35.403,04 lei 

Dgtech International SRL a fost înscris în Tabelul definitiv de creanțe nr. 321 
din data de 16.10.2018 publicat în BPI nr. 19492/17.10.2018 cu creanța în 
sumă de 35.403,04 lei, cu rangul de prioritate conform art. 161 pct. 8 din 
Legea nr. 85/2014, reprezentând 1,678% din totalul masei credale. La data de 
12.12.2018 a fost aprobat de către Adunarea Generară a Creditorilor Planul de 
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reorganizare propus de administratorul special al SC Agrimeies SRL prin care 
din suma de 35.403,04 lei, SC Dgtech International SRL va recupera suma de 
12.093,68 lei, ce va fi achitată în rate în trim. III și IV al planului de 
reorganizare. 
Următorul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului nr. 1834/121/2018 
este în data de 05.03.2019.  
Prin Sentința intermediară nr. 243 din data de 22.11.2019 pronunțată de 
Tribunalul Galați în dosarul nr. 1834/121/2019, s-a admis cererea formulată 
de administratorul judiciar CII Postolache Costel și s-a dispus deschiderea 
procedurii falimentului împotriva debitoarei SSAB Construcții Montaj SRL. 
Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al cranțelor este 
stabilit în data de 09.03.2020.   

2 
SC Pavigeon 

SRL 

Dosar nr. 
519/324/2018 
aflat pe rolul 
Judecătoriei 

Tecuci. 

11.859,32 lei + 
dobânda legală 
penalizatoare 

calculată până la 
data efectivă a 

plăţii 

La termenul de judecată din data de 02.11.2018, prin Hotărârea nr. 
2366/02.11.2018, este admisă acțiunea, respectiv pârâta SC Pavigeon SRL 
este obligată la plata către Dgtech International SRL a sumei de 10.550,40 lei 
reprezentând debit restant – contravaloare produse livrate, cu dobând 
penalizatoare de la data scadenței facturii fiscal nr. GL 10050/14.10.2016 
până la plata integral a debitului principal restant. SC Pavigeon SRL a 
formulat apel împotriva Sentinței nr. 2366/02.11.2018, depus la Judecătoria 
Tecuci în data de 07.01.2019.  
La termenul de judecată din data de 23.10.2019, prin Hotărârea nr. 
374/23.10.2019, este admisă excepţia netimbrării, invocată din oficiu. 
Anulează apelul ca netimbrat. 
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare silită a Hotărârii nr. 
2366/02.11.2018. 
Conform Încheierii de încuviințare executare silită pronunțată în ședința 
camerei de consiliu din data de 16.01.2020 de către Judecătoria Tecuci în 
dosarul nr. 214/324/2020, s-a încuviințat executarea silită a titlului executoriu 
constând din Sentința civilă nr. 2366/02.11.2018 pronunțată de Judecătoria 
Tecuci, definitivă prin Decizia civilă nr. 374/2019 pronunțată de Tribunalul 
Galați la data de 23.10.2019 în dosarul nr. 519/324/2018, la cererea 
creditoarei SC Dgtech International SRL prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL Timișoara împotriva debitoarei SC Pavigeon SRL Corod 
pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în cuprinsul acestuia, la care se 
adaugă cheltuielile de executare.  
Conform procesului-verbal sechestru auto din data de 12.02.2020 din dosarul 
nr. 6/2020 din 12.02.2020 încheiat de BEJ Gabor R., s-a efectuat sechestrarea 
autovehiculului marca BMW, an fabricație 2013, nr. de înmatriculare GL-7-0-
JON, nr. identificare WBAXA71060D201091. 
Având în vedere sechestrul aplical asupra bunului mobil anterior menționat, 
respectiv cererea de eșalonare a debitorului formulată de Pavigeon SRL, 
lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 621/21.02.2020 comunicată 
către BEJ Gabor R. prin intermediul căreia a fost de accord cu cererea 
formulată de către debitorul SC Pavigeon SRL, prin administrator, în dosarul 
de executare silită nr. 6/2020 al BEJ Gabor R. – cerere prin care se solicită 
achitarea debitului restant, în mod eşalonat, în rate de câte 1.000 lei/lună, 
începând cu luna februarie 2020 şi până la achitarea integrală a debitului 
restant. Astfel, debitorul va achita lunar, până în data de 05 a fiecărei luni, în 
contul executorului judecătoresc suma de 1.000 lei, constituind plată parţială 
debit restant.   

3 
SC G & D 

Prefabbricati 
SRL 

Dosar nr. 
1044/176/2018 
aflat pe rolul 
Judecătoriei 
Alba Iulia. 

45.720 lei + 
dobânda legală 
penalizatoare 

calculată până la 
data efectivă a 

plăţii 

La termenul de judecată din 08.05.2019, prin Hotărârea nr. 1271/08.05.2019, 
este admisă în parte cererea de chemare în judecată formulate de reclamanta 
SC Dgtech Internaţional SRL, în faliment, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL, în contradictoriu cu pârâta SC G&D Prefabbricati SRL, şi 
în consecinţă: Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 20.000 lei, 
reprezentând rest contravaloare servicii prestate, conform facturii fiscale nr. 
10032/06.08.2014.  
În data de 23.09.2019 SC G&D Prefabbricati SRL a depus apel împotriva 
Hotărârea nr. 1271/08.05.2019.  
La termenul de judecată din data de 21.11.2019 prin Hotărârea nr. 1306/2019, 
este admisă excepţia tardivităţii invocată de intimata Dgtech Internaţional 
SRL şi în consecinţă: Respinge ca tardiv apelul declarat de apelanta SC G&D 
Prefabbricati SRL împotriva Sentinţei Civile nr. 1271/2019 pronunţată de 
Judecătoria Alba Iulia în dosar nr. 1044/176/2018, în contradictoriu cu 
intimata Dgtech Internaţional SRL. Respinge cererea apelantei de obligare a 
intimatei la plata cheltuielilor de judecată. Respinge cererea intimatei de 
obligare a apelantei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în 
termen de 30 de zile de la comunicare. 
La termenul de judecată din data de 29.11.2019 prin Încheierea finală nr. 
143/29.11.2019 este respinsă cererea formulată de către pârâta apelantă G&D 
Prefabbricati SRL, de repunere pe rol a dosarului nr. 1044/176/2018 și este 
respinsă cererea de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 
1306/A/2019 pronunţate de Tribunalul Alba în dosar nr. 1044/176/2018, 
formulată de către pârâta apelantă G&D Prefabbricati SRL.  
G&D Prefabbricati SRL a formulat recurs împotriva Încheierii finale nr. 
143/29.11.2019. 
Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat 
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„Duţulescu L.” a formulat întâmpinare faţă de recursurile formulate de către 
SC G & D Prefabbricati SRL, solicitând, Onoratei Curţi ca prin hotărârea ce o 
va pronunța să dispună: 
- În principal: Pe cale de excepţie înţelegem să invocăm nulitatea ambelor 
recursuri, solicitând ca Onorata Curte să constate ca nule cererile de recurs 
formulate de SC G & D Prefabbricati SRL; 
- În subsidiar: pe fond solicităm respingerea recursurilor ca neîntemeiate şi 
obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul 
demers judiciar. 
Primul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 1044/176/2018, aflat pe rolul 
Curții de Apel Alba Iulia în data de 25.03.2020. 

4 
Bruno Group di 
Giuseppe Bruno  

Dosar nr. 
7331/55/2018 
aflat pe rolul 
Judecătoriei 

Arad. 

10.446,14 lei + 
dobânda legală 
penalizatoare 

calculată până la 
data efectivă a 

plăţii 

Având în vedere faptul că nu au fost identificate înscrisuri în scriptele 
debitoarei, lichidatorul judiciar urmează să formuleze acțiunea de atragere a 
răspunderii administratorului D’Anela G. L.. 

5. 
SC Electra 
Geniu SRL 

Dosar nr. 
5127/97/2016, 
aflat pe rolul 
Tribunalului 
Hunedoara, 
societate în 

procedura de 
faliment, 
conform 

Sentinței civile 
nr. 377/F/2018. 

21.855,05 lei 

Administratorul judiciar a formulat cerere de înscriere a creanţei în cuantum 
de 21.855,05 lei în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Electra Geniu SRL. Conform Tabelului definitiv consolidat de 
creanțe întocmit împotriva debitorului SC Electra Geniu SRL publicat în BPI 
nr. 213/08.01.2019, SC Dgtech International este înscris la masa credală cu o 
creanță în cuantum de 21.855,05 lei, având rangul de creanță chirografară 
conform art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014, înscris la poziția nr. 16 din 
tabel, reprezentând aprox. 0,40% din masa credală a debitoarei. Următorul 
termen de control 27.05.2020.  

6. 
SC Sig Dromus 
Construct SRL - 

D 

Dosar nr. 
3876/325/2018 
aflat pe rolul 
Judecătoriei 
Timişoara. 

556,52 lei + 
dobânda legală 
penalizatoare 

calculată până la 
data efectivă a 

plăţii 

La termenul de judecată din data de 27.06.2018, este admisă acțiunea 
formulată de reclamanta Dgtech International SRL prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență în contradictoriu cu pârâta Sig Dromus Construct SRL. 
Obligă pârâta la plata sumei de 384 lei către reclamantă. Obligă pârâta la plata 
sumei de 172,52 lei către reclamantă cu titlu de penalități de întârziere 
calculate pentru perioada 17.11.2016-14.02.2018, precum și plata de penalități 
în continuare până la plata integrală a debitului principal. Lichidatorul judiciar 
prin reprezentant avocat Duțulescu L. a depus cerere prin care a solicitat 
punerea în executare silită a titlului anterior-menționat. A fost constituit 
dosarul nr. 103/ex/2018. Conform Încheierii civile nr. 12016 din data de 
22.10.2018, pronunțată de Judecătoria Timișoara, Secția I Civilă, a fost 
admisă cererea formulată de petentul BEJ Brad T. Gh., respectiv a fost 
încuviințată executarea silită pornită ca urmare a cererii formulate de 
creditoarea SC Dgtech International SRL împotriva debitoarei SC Sig Dromus 
Construct SRL -D, în baza titlului executoriu reprezentat de Sentința Civilă 
nr. 6746/27.06.2018 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 
3876/325/2018, prin executare silită mobiliară, imobiliară și prin proprire.  

VI. Referitor la dosarul nr. 4640/108/2016/a10. Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului 
SC Dgtech International SRL publicată în BPI nr. 561/11.01.2019, lichidatorul judiciar a formulat cererea de antrenare 
a răspunderii patrimoniale a administratorului social D’Anela G. L. pentru faptele sesizate prin Suplimentul la Raportul 
privind cauzele și împrejurările, publicat în B.P.I. nr. 24057 din 18.12.2018, care au dus la apariția insolvenței 
debitorului SC Dgtech International SRL și care atrag incidența dispozițiilor art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4640/108/2016/a10, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 15.04.2019. La 
termenul de judecată din data de 15.04.2019 s-a amânat judecarea cauzei pentru data de 27.05.2019 în vederea 
formulării întâmpinării și depunerea obiectivelor de expertiză. La termenul de judecată din data de 27.05.2019 se amână 
cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 16.09.2019, pentru formularea întâmpinării cu privire la 
precizarea de acțiune. Lichidatorul judiciar a depus note de ședință prin care a prezentat situația masei pasive a 
debitorului SC Dgtech International SRL și distribuirile efectuate în cadrul procedurii de faliment. 
La termenul de judecată din data de 16.09.2019 se amână judecarea cauzei pentru următorul termen stabilit în data de 
30.09.2019, pentru studierea notelor de ședință. La termenul de judecată din data de 30.09.2019, se amână judecarea 
cauzei pentru următorul termen stabilit în data de 09.12.2019, în vederea emiterii unei adrese parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad în vederea comunicării stadiului de soluționare a dosarului nr. 619/P/2016. La termenul de judecată din 
data de 4640/108/2016/a10, se suspendă cauza în baza art. 413 alin. (1) pct. (1) cod procedură civilă, până la 
valorificarea tuturor bunurilor din averea debitorului. 
VII. Referitor la dosar nr. 4640/108/2016/a9. Societatea Tek Motor SRL a formulat cerere de plată și cerere de 
compensare, prin care a solicitat plata sumei de 77.665,56 lei reprezentând debit-chirie aferentă perioadei august 2016 – 
martie 2018, conform facturii nr. 463/03.05.2018, ca urmare a închirierii halei situate în Arad, str. Bodrogului, nr. 30, 
hala 3 înscrisă în CF nr. 300801 Arad cu nr. top. 62.722/2/1/1/4 nr. cadastral A.I.1, respectiv a solicitat compensarea 
sumei de 77.665,56 lei, pe care debitoarea SC Dgtech International SRL o datorează societății Tek Motor SRL, cu suma 
de 64.992,88 lei reprezentând debit datorat de SC Tek Motor SRL către SC Dgtech International SRL.  
Este necesar de menționat faptul că SC Tek Motor SRL nu a făcut dovada existenței datoriei față de SC Dgtech 
International SRL în cuantum de 64.992,88 lei, pentru a invoca compensarea creanței sale cu cea a debitorului SC 
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Dgtech International. Iar factura nr. 463/03.05.2018 emisă de SC Tek Motor SRL în valoare de 77.665,56 lei nu 
constituie un mijloc de probă cu privire la existența creanței SC Tek Motor SRL față de SC Dgtech International, 
aceasta nefiind acceptată la plată de către SC Dgtech International SRL. 
De asemenea, considerăm că factura emisă nu a fost prezentată administratorului/lichidatorului judiciar în vederea 
atribuțiilor prevăzute de art. 5 pct. (66) din Legea nr. 85/2014 și nu a fost avizată în prealabil de către acesta. 
Lichidatorul judiciar nu a admis cererea de plată, respectiv cererea de compensare formulată de către SC Tek Motor 
SRL. Prezenta măsură a lichidatorului judiciar a fost contestată de către SC Tek Motor SRL, astfel constituindu-se 
dosarul asociat nr. 4640/108/2016/a9. Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția 
tardivității, având în vedere că măsura lichidatorului judiciar contestată prin prezentul demers judiciar a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14523/18.07.2018. 
La primul termen de judecată din data de 28.11.2018, prin Sentința civilă nr. 266/28.11.2018 este admisă excepția 
tardivității invocate de lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPL, respectiv este respinsă ca fiind tardivă 
contestația formulată de contestatorul SC Tek Motor SRL în contradictoriu cu debitorul SC Dgtech International SRL, 
contestatorul fiind obligat să plătească debitorului suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat Duțulescu L. a transmit cererea către BEJ Brad T. Gh. prin intermediul 
căreia a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu Sentința civilă nr. 266/28.11.2018 pronunțată de 
Tribunalul Arad în dosarul nr. 4640/108/2016/a9. SC Tek Motor a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 
266/28.11.2018, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 25.02.2019. La termenul de judecată din data de 
25.02.2019, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 08.04.2019. 
La termenul de judecată din 08.04.2019, se amână pronunțarea hotărârii asupra cauzei la data de 15.04.2019.  
La termenul de judecată din data de 15.04.2019, prin Hotărârea nr. 323/15.04.2019 este admis apelul declarat de SC 
Tek Motor SRL împotriva Sentinței civile nr. 266/28.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 
4640/108/2016/a9, este anulată hotărârea și este trimisă cauza spre rejudecare, pe fond, aceleiași instanțe.  
Primul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 4640/108/2016/a9* a fost stabilit în data de 24.06.2019. La termenul de 
judecată din data de 24.06.2019 se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 16.09.2019, 
pentru a da posibilitatea creditorului să își exprime poziția cu privire la excepția invocată. 
Lichidatorul judiciar reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a depus la termenul de 
judecată din data de 16.09.2019 note scrise prin intermediul cărora, pe cale de excepţie, a invocat inadmisibilitatea 
cererii de plată, raportat la disp. art. 102 alin. (7) corob. cu art. 5 alin. (1) pct. 70, art. 104 şi urm. din Legea nr. 85/2014, 
solicitând Onoratului Tribunal să dispună respingerea cererii de plată ca inadmisibilă. 
La termenul de judecată din data de 16.09.2019 se amână judecarea cauzei pentru următorul termen de judecată stabilit 
în data de 30.09.2019, pentru studierea de către contestatorul SC Tek Motor SRL a notelor de ședință depuse de către 
subscrisa la termenul din data de 16.09.2019 și prezentarea în original a contractului de închiriere și a actelor adiționale 
despre care s-a făcut referire. 
La termenul de judecată din data de 30.09.2019 se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
15.11.2019, pentru a se prezenta contractul de închiriere în original și actele adiționale despre care s-a făcut vorbire, sub 
sancțiunea decăderii din probă. La termenul de judecată din data de 15.11.2019, se amână termenul de judecată în data 
de 16.12.2019, pentru a se depune la dosar cerere privind denunțarea în fals a actului adițional. 
La termenul de judecată din data de 16.12.2019 se suspendă cauza în baza art. 307 Cod procedură civilă. 
VIII. Referitor la cheltuielile efectuate în cadrul procedurii de faliment al debitorului SC Dgtech International SRL. De 
la data întocmirii ultimului Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul 
SC Dgtech International SRL nr. 1878/04.12.2019, au fost efectuate cheltuieli ocazionate de procedura de faliment și 
nerecuperate în cuantum de 1.139,79 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Furnizor Nr. factură 
Data 

factură 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA 
Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00013987 05.12.2019 6.52 lei comunicare somație către D'Anela G. L. 
2 SC Romper 114 09.12.2019 289.00 lei alimentare combustibil 
3 SC Socar Petroleum SA 0432-00613 16.12.2019 244.03 lei alimentare combustibil 
4 Urgent Cargus SRL URGFS 41913655 09.01.2020 32.13 lei serviciu expediere documente 

5 
SC Tradeny SRL TM TDY 2 13.01.2020 165.00 lei 

traducere legalizată în limba italiană a Sentinţei civile nr. 
229 din data de 05.04.2017 pronunţată de către Tribunalul 

Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4640/108/2016 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00000989 22.01.2020 10.70 lei transmitere raport către Tribunalul Arad 

7 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 186 22.01.2020 150.31 lei alimentare combustibil 

8 
SC Rompetrol 

Downstream SRL 314 13.02.2020 235.00 lei alimentare combustibil 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00001950 18.02.2020 7.10 lei comunicare acte către Curtea de Apel Alba Iulia 

  
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
1,139.79 

lei 
  

De asemenea, a fost efectuată plata cheltuielilor de executare silită a Sentinței civile nr. 2366/02.11.2018 pronunțată de 
Judecătoria Tecuci în dosarul nr. 519/324/2018 în șnur cu Decizia civilă nr. 374/2019 pronunțată de Tribunalul Galați în 
dosarul nr. 519/324/2018, împotriva debitorului SC Pavigeon SRL, în sumă de 600,00 lei către BEJ Gabor R., conform 
OP nr. 02/20.01.2020 și a facturii fiscale nr. 010 din 15.01.2020.  
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Referitorul la onorariul lichidatorului judiciar în cadrul procedurii de faliment al debitorului SC Dgtech International 
SRL neachitat până la data prezentului raport: 
- retribuţie lichidator judiciar 500 lei/lună, exclusiv TVA pentru perioada 01.07.2019-28.02.2020: 500 lei/lună + TVA * 
7 luni = 4.165,00 lei. 
IX. Referitor la situația altor bunuri care nu au fost predate lichidatorului judiciar cu ocazia inventarierii de către 
administratorul special D’Anela G. L. 
• Referitor la bunul mobil platforma de lucru la înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC 
În vederea efectuării reparațiilor necesare, societata Tigieffe SRL a formulat oferta de prestare servicii reparare a 
platformei de lucru la înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC în valoare totală de 5.843,86 euro.  
Lichidatorul judiciar a luat legătura cu reprezentanții Tigieffe SRL a Socio Unico, în vederea comunicării costurilor 
depozitării platformei.  
Astfel, costurile de custodie/depozitare a platformei de lucru la înălțime, comunicate de firma Tigieffe SRL sunt în 
cuantum de 500,00 euro.  
Lichidatorul judiciar a solicitat oferte de servicii transport agabaritic în vederea recuperării bunului în cauză.  
A fost depusă o singură ofertă - oferta formulată de societatea Lions Speditions SRL prin care solicită suma de 1.200 
euro + TVA pentru transportarea bunului mobil platforma de lucru la înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC din 
regiunea Modena, Italia - comuna Luzzara, Provincia Reggio Emilia, Italia în România, jud. Drobeta Turnu Severin.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat reprezentanților Tigieffe SRL a Socio Unico sprijinul în vederea 
transportării bunului mobil platforma de lucru la înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC, situat în regiunea Modena, 
Italia - comuna Luzzara, Provincia Reggio Emilia, Italia. 
Reprezentanții Tigieffe SRL a Socio Unico au răspuns lichidatorului judiciar, solicitând dovada deținerii calității de 
lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, în vederea procedării la predarea platformei de lucru la înălțime seria 
222292/07-SF10000D4WC. 
Subscrisa a procedat la traducerea și comunicarea în limba italiană a Sentinţei civile nr. 229 din data de 05.04.2017 
pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4640/108/2016, prin care a fost numită în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului Dgtech International SRL, către reprezentanții Tigieffe SRL.  
• Referitor la bunul mobil Opel Vivaro alb 8+1 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.01.2020, lichidatorul judiciar va proceda la 
trecerea pe costuri și scoaterea din evidența contabilă a bunului mobil Opel Vivaro alb 8+1. 
XI. Solicitări adresate judecătorului-sindic 
Solicităm respectuos onoratei instanţe să dispună un nou termen de judecată, în vederea continuării procedurii de 
faliment, recuperarea bunului mobil platforma de lucru la înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC, și recuperarea 
creanțelor din averea debitorului SC Dgtech International SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


