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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1259 Din data de 27.04.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1755/112/2019; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 
3.1. Debitor: SC Alka Print & Sign SRL, cod de identificare fiscală: 35582785; Sediul social: Bistrița, str. Ursului, nr. 4, 
Sc. B, ap. 13, jud. Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/122/2016. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC Alka Print & Sign SRL, 
conform Sentinței civile nr. 78/2020 din data de 21.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1755/112/2019, în temeiul art. 58 lit. k) și art. 42 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de verificare a cererii de inscriere la masa credală a debitorului SC Alka Print 
& Sign SRL formulată de Konica Minolta Business Solutions Romania SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de inscriere la masa credală a debitorului SC Alka Print & Sign SRL  

formulată de Konica Minolta Business Solutions Romania SRL 

Număr dosar 1755/112/2019; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; 
Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin 
Temei juridic: în temeiul art. 58 lit. k) și art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alka Print & Sign SRL 
În data de 24.04.2020 a fost înregistrată la grefa Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1755/112/2019, Cererea de înscriere la masa credală a debitoarei Alka Print & 
Sign SRL, a creanței de 30.524,56 lei, formulată de creditorul Konica Minolta Business Solutions Romania SRL, cu 
sediul social în București, str. Copilului, nr. 18, parter, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/1831/1991, CIF RO 2786070, reprezentată prin Director General Helmut I.. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
• Prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, 
numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii [...]”; 
• Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele 
care „[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
• Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, „Creanțele nescadente sau sub condiție la data 
deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura 
îngăduită de prezentul titlu.” Art. 102 alin. (6) prevede următoarele: „Creanţele născute după data deschiderii 
procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din 
care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele 
născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 
• Conform disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: 
„(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor 
constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste 
hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, 
anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va 
proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit 
prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a 
respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 alin. (5). […]” 
Administratorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la 
verificarea cererii de înscriere la masa credală formulată de Konica Minolta Business Solutions Romania SRL, după 
cum urmează:  
Creditorul Konica Minolta Business Solutions Romania SRL, cu sediul social în București, str. Copilului, nr. 18, parter, 
Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1831/1991, CIF RO 2786070, reprezentată prin Director 
General Helmut I. a solicitat înscrierea la masa credală a debitorului SC Alka Print & Sign SRL cu suma de 30.524,56 
lei, debit conform titluri executorii. 
În fapt, Konica Minolta Business Solutions Romania SRL a încheiat cu debitorul SC Alka Print & Sign SRL contractul 
de închiriere cu pagini incluse 5T CJ OF 34/23.05.2016, având ca obiect închirierea de echipamente Konica Minolta. 
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Având în vedere faptul că, debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile de plată asumate prin contract, a fost formulată acțiune 
în instanță pentru recuperarea debitelor. 
Astfel: 
- prin Sentința nr. 3039/31.10.2017 pronunțată de Judecătoria Bistrița în dosarul nr. 7911/190/2017 debitoarea a fost 
obligată la plata sumei de 9.733,36 lei debit principal, 0,15%/zi întârziere penalități calculate de la data de 31.05.2017 
până la data plății efective și 259,50 lei cheltuieli de judecată; 
- prin Sentința nr. 1300/17.03.2017 pronunțată de Judecătoria Bistrița în dosarul nr. 581/190/2017 debitoarea a fost 
obligată la plata sumei de 4.692,67 lei debit, 1.097,39 lei penalități și 200 lei cheltuieli de judecată. 
Întrucât debitoarea nu a achitat debitele, au fost formulate cereri de executare, înregistrate pe rolul BEJ Campian A. R. 
din Bistrița. Debitul se compune din: 14.426,03 lei debit principal; 15.639,03 lei penalități (1.097,39 lei + 14.541,64 lei, 
calculate conform Sentinței nr. 3039/2017); 459,50 lei cheltuieli de judecată. 
În urma verificării cererii de înscriere la masa credală, administratorul judiciar a constatat faptul că, creditorul Konica 
Minolta Business Solutions Romania SRL nu a fost notificat potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 
întrucât debitorul prin administratorul social nu s-a conformat solicitărilor administratorului judiciar, respectiv nu a 
comunicat lista creditorilor conform disp. art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014. Astfel, creditorul Konica Minolta 
Business Solutions Romania SRL este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanțelor. 
De asemenea, creditorul Konica Minolta Business Solutions Romania SRL a achitat taxa judiciară de timbru, conform 
ordin de plată nr. 245/18.12.2019. 
În temeiul prevederilor art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014,  administratorul judiciar a procedat la 
înscrierea în Tabelul definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Alka Print & Sign SRL a creanţei 
creditorului Konica Minolta Business Solutions Romania SRL în cuantum de 30.524,56 lei, conform disp. art. 161 pct. 
(8) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


