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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 716 Data emiterii: 02.03.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1485/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Branc 
Cosmin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: SC Aluniș Prod Comp SRL, cod de identificare fiscală: 29015956; Sediul social: sat Sânmartin, comuna 
Macea, nr. 311, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1004/2011. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL, 
conform Sentinței civile nr. 628 din data de 27.08.2019 pronunțată în dosarul nr. 1485/108/2019 de către Tribunalul 
Arad, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Aluniș Prod Comp SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Aluniș Prod Comp SRL 

Număr dosar 1485/108/2019, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Branc Cosmin 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Aluniș Prod Comp SRL. 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Aluniș Prod Comp SRL nr. 547/14.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3310/18.02.2020 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-
activitate-SC-Alunis-Prod-Comp-SRL-termen-20.02.2020.pdf.  
2. Referitor la identificarea bunurilor existente în averea debitorului. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice, la data de 31.12.2013 societatea debitoare înregistrează următoarele bunuri: 

Denumire indicatori 31.12.2013 
Total active imobilizate 19.967 lei 
Total active circulante, din care: 276.037 lei 
- stocuri 143.146 lei 
- creanţe 131.845 lei 
- casa şi conturi la bănci 1.046 lei 

Astfel, lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire notificarea nr. 961/13.09.2019 prin care a 
solicitat Primăriei Municipiului Arad, să comunice subscrisei dacă societatea Aluniș Prod Comp SRL figurează în 
evidențele fiscale ale Primăriei Arad cu bunuri impozabile. 
Prin adresa nr. 516344/ 23.09.2019, Primăria Municipiului Arad prin Direcția Venituri Serviciul Impunere Persoane 
Juridice a comunicat următoarele:  
- Societatea nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Arad cu bunuri mobile și/sau imobile; 
- Există posibilitatea nedeclarării tuturor bunurilor deținute în proprietate, administrare, folosință sau concesiune de la o 
autoritate publică, în leasing, precum și a modificărilor intervenite în patrimoniu.  
În vederea identificării disponibilităților bănești deținute de către debitor, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea 
notificării privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL 
nr. 1441/01.11.2019 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe 
Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha 
Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet 
Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie 
Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank. 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Aluniș Prod Comp SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Banca Transilvania SA; Vista Bank; Unicredit 
Bank SA; Banca Comercială Română; Raiffeisen Bank SA; Alpha Bank Romania SA; Banca Românească SA; BRD 
Groupe Societe Generale; Garanti Bank SA; OTP Bank România SA; Banca Leumi Romania; Citibank Europe plc, 
Dublin - sucursala Romania; Exim Bank; Idea Bank; Patria Bank; Intesa Sanpaolo Bank.  
Conform adresei nr. 120370/08.11.2019, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, nu au fost identificate 
înregistrări referitoare la bunurile imobile ale SC Aluniș Prod Comp SRL.  
Conform adresei nr. 26816/11.11.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Arad, în urma verificărilor efectuate în baza de date automatizată a S.P.C.R.P.C.I.V Arad, 
au fost identificate următoarele înregistrări: 
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• Certif.: **345642; Stare: radiat; Data emiterii: 16.07.2014; Data radierii: 25.11.2014; Nr. Înmatr.: AR14BXA; Marca: 
SCANIA R124LA4X2NA420 R124L420; Culoare: ALB; Anul fabricării: 1999; Nr. Șasiu: XLER4X20004422637; 
Motor: 6236077; CIV: D138551; 
• Certif.: **342759; Stare: radiat; Data emiterii: 23.05.2014; Data radierii: 20.10.2014; Nr. Înmatr.: AR13BBL; Marca: 
SCHIMTZ S01; Culoare: GRI; Anul fabricării: 2004; Nr. Șasiu: WSMS6980000528708; CIV: K204514; 
• Certif.: **340792; Stare: radiat; Data emiterii: 14.04.2014; Data radierii: 22.10.2014; Nr. Înmatr.: AR13BXA; Marca: 
SCANIA R11LA4X2NA380; Culoare: ALB; Anul fabricării: 2001; Nr. Șasiu: XLER4X20004464426; Motor: 
G153382; CIV: K108032; 
• Certif.: **293993; Stare: radiat; Data emiterii: 19.10.2011; Data radierii: 21.11.2014; Nr. Înmatr.: AR11BXA; Marca: 
SCANIA R124LA4X2NA400 124L400; Culoare: ROSU; Anul fabricării: 1999; Nr. Șasiu: XLER4X20004411563; 
Motor: 5758061; CIV: H976968; 
• Certif.: **306843; Stare: înmatriculat –  CI suspendat; Data emiterii: 15.06.2012; Nr. Înmatr.: AR11BBL; Marca: 
SCHMITZ SPR 24/L-13,62; Culoare: GRI; Anul fabricării: 1999; Nr. Șasiu: WSMS6080000406438; CIV: C713084.  
Lichidatorul judiciar a transmis cererea nr. 1740/25.11.2019 prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39875338535 
către Inspectoratul de Poliție al Județului Arad, Serviciul de Investigații Criminale, prin care a solicitat sprijinul în 
identificarea și imobilizarea următorului bun mobil și comunicarea acestui fapt către lichidatorul judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G., considerând că acesta a fost sustras, având în 
vedere faptul că administratorul social Rupa N. D. nu a pus la dispoziţia subscrisei bunul mobil menționat: Autovehicul 
marca SCHMITZ SPR 24/L-13,62, culoare gri, anul fabricării 1999, nr. înmatriculare AR11BBL, nr. sasiu 
WSMS6080000406438, CIV C713084, certif. ** 306843, stare înmatriculat. 
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Din cuprinsul Suplimentului la Raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL, se rețin următoarele: 
• Există prezumția că administratorul social Fodor C. și administratorul social Rupa N. D. au utilizat în interes personal 
bunurile din averea debitorului existente la data de 31.12.2013: active imobilizate - 19.967 lei; stocuri - 143.146 lei; 
disponibilități bănești - 1.046 lei;stocurile din averea debitoarei în valoare de 143.146 lei. 
• Administratorul debitoarei dl. Fodor C. și administratorul social Rupa N. D. prejudiciază creditorul bugetar 
D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad, prin faptul că nu colaborează cu lichidatorul judiciar în vederea valorificării 
eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL şi îndestulării creditorului 
bugetar.  
• Administratorul social Fodor C. și administratorul social Rupa N. D. au dispus în interes personal continuarea unei 
activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi, aceștia manifestând pasivitate în achitarea 
datoriilor fiscale, respectiv nu a efectuat analizele necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel 
volum al activităţii pentru care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute. 
Manifestarea pasivităţii de către cei doi administratori sociali Fodor C. și Rupa N. D. în achitarea datoriilor fiscale – se 
demonstrează prin faptul că debitorul înregistrează obligații fiscale neachitate în sumă de 146.461 lei la nivelul anului 
2019, neachitate începând cu data de 05.07.2012. 
• Documentele contabile nu au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, lichidatorul judiciar nu 
a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Conform adresei nr. 125785/16.10.2019 emisă de Direcția de Evidență a persoanelor Timișoara, administratorul social 
Rupa N. D. figurează în Registrul Național de Evidența Persoanelor cu domiciliul în -.  
Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 1393/28.10.2019 adresată administratorului social Rupa N. D. 
cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL prin 
Sentința civilă nr. 628 din 27.08.2019 pronunțată în dosarul nr. 1485/108/2019 de către Tribunalul Arad, respectiv cu 
solicitarea punerii la dispoziția lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil a tuturor documentelor deținute de 
către acesta cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la averea debitorului și predarea tuturor bunurilor 
aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Până în 
prezent nu a fost primită confirmarea de primire a notificării nr. 1393/28.10.2019.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul social Rupa N. D. somația nr. 1533/12.11.2019 
prin care a solicitat predarea în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitoarei SC Aluniș Prod Comp SRL, 
respectiv predarea bunurilor aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din 
Legea nr. 85/2014. Până în prezent nu a fost primită confirmarea de primire a somației nr. 1533/12.11.2019.  
Având în vedere imposibilitatea identificării adresei de domiciliu a administratorului social Fodor C. din cauza limitării 
furnizării de date cu caracter personal lichidatorului judiciar, lichidatorul judiciar a solicitat judecătorului-sindic să 
emită o adresă către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, în vederea identificării în arhivele 
acestuia și comunicării adresei de domiciliu a dl. Fodor C.. 
Din cuprinsul Adresei-Furnizare informații anexată la adresa nr. 6567/25.02.2020, emisă de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și depusă la dosarul cauzei în data de 26.02.2020, se rețin următoarele: 
- În data de 18.07.2011, este numit în funcția de administrator dl. Fodor C., având cetățenie -, născut la data de -, în -, 
identificat prin CI seria - nr. - emis de - la data de -, CNP -, cu domiciliul în -, cu o durată a mandatului nelimitată; 
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- În data de 11.11.2014 este revocat din funcția de administrator dl. Fodor C. și este numit administrator dl. Rupa N. D., 
având cetățenie -, născut la data de -, în loc. -, identificat prin CI seria - nr. - emis de - la data de -, CNP -, cu domiciliul 
în -, cu o durată a mandatului nelimitată. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul administrator social Fodor C. somația nr. 690/28.02.2020 prin care a 
solicitat predarea în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitoarei SC Aluniș Prod Comp SRL, respectiv 
predarea bunurilor aflate în averea debitoarei. 
De asemenea, lichidatorul judiciar revenit și a transmis către administratorul social Rupa N. D. somația nr. 
692/28.02.2020 prin care a solicitat predarea în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitoarei SC Aluniș 
Prod Comp SRL, respectiv predarea bunurilor aflate în averea debitoarei.  
Astfel, lichidatorul judiciar va înainta cererea de antrenare a răspunderii a fostului administrator social Fodor C. și a 
administratorului social Rupa N. D. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, de îndată ce va 
primi confirmările de primire a somațiilor comunicate către aceștia. 
4. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 175,43 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00011109 13.09.2019 58.40 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 

simplificate a insolvenței către creditori, debitor, asociați  

2 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 13305 03.09.2019 42.65 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 
de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 09.05.2019 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului  
RC19/D0172750 11.10.2019 20.00 lei furnizare informații despre debitor 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00051433 24.10.2019 14.60 lei 
comunicare adrese către OCPI Arad și Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a 
Vehiculelor Arad 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00051881 28.10.2019 7.52 lei comunicare notificare către administratorul social Rupa N. D. 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00013889 12.11.2019 7.62 lei comunicare somție către administratorul social Rupa N. D. 
7 C.N. Poșta Română SA DIV00014534 25.11.2019 9.40 lei comunicare cerere către IPJ Arad 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00002578 04.03.2020 15.24 lei comunicare somație către Fodor C. și Rupa N. D. 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în 

procedura simplificată de insolvență 
175.43 

lei  
5.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate. Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat 
prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.10.2019 este de 5.000 lei pentru întreaga procedură de 
insolvență a debitorului SC Aluniș Prod Comp SRL, în cazul onorariului fix și procentul de maximum 5% din sumele 
distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes. Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de 
activitate – 0,00 lei. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Aluniș Prod Comp SRL, înaintarea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorilor sociali Fodor C. și Rupa N. D.  în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 Tribunalului 
Arad și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


