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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1478 Data emiterii: 21.05.2020 
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 3 (trei) 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 lunar 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. 1208/21.04.2020, pentru termenul lunar din data de 24.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 6571/21.04.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-activitate-SC-Dgtech-International-SRL-termen-24.04.2020.pdf. 
II. Referitor la recuperarea creanţelor debitorului SC Dgtech International SRL conform disp. art. 64 lit. g) din Legea nr. 
85/2014. 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. 
5903/324/201
7 aflat pe rolul 

Judecătoriei 
Tecuci. 

35.403,04 
lei 

Prin Sentința intermediară nr. 243 din data de 22.11.2019 pronunțată de Tribunalul Galați 
în dosarul nr. 1834/121/2018, s-a admis cererea formulată de administratorul judiciar CII 
Postolache C. și s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SSAB 
Construcții Montaj SRL. 
Conform tabelului definitiv consolidat al creanțelor debitoarei SSAB Construcții Montaj 
SRL nr. 67/03.03.2020 publicat în BPI nr. 4430/04.03.2020, Dgtech International SRL 
este înscris cu creanța chirografară în cuantum de 35.403,04 lei, reprezentând 1,66% din 
totalul masei credale. 
Următorul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului nr. 1834/121/2018 este în data de 
03.07.2020. 

2 
SC 

Pavigeon 
SRL 

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

Tecuci. 

11.859,32 
lei + 

dobânda 
legală 

penalizatoa
re 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. 

3 
SC G & D 
Prefabbrica

ti SRL 

Dosar nr. 
1044/176/201
8 aflat pe rolul 

Judecătoriei 
Alba Iulia. 

45.720 lei + 
dobânda 

legală 
penalizatoa
re 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 
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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 „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. Termenul de judecată a fost preschimbat pentru 
data de 17.06.2020. 

4 

Bruno 
Group di 
Giuseppe 

Bruno  

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

Arad. 

10.446,14 
lei + 

dobânda 
legală 

penalizatoa
re calculată 
până la data 
efectivă a 

plăţii 

Nu au fost identificate înscrisuri în scriptele debitoarei. A fost formulată antrenarea 
răspunderii adminsitratorului social D’Anela G. L., fiind constituit dosarul nr. 
4640/108/2016/a10, acesta fiind suspendat în baza art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod procedură 
civilă. 

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. 
3876/325/201
8 aflat pe rolul 

Judecătoriei 
Timişoara. 

556,52 lei + 
dobânda 

legală 
penalizatoa
re 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.  

III. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor 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, sumele 
avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment și nerecuperate în 
cuantum de 1.515,50 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 
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9 C.N. Poșta Română SA DIV00001950 18.02.2020           7.10 lei  comunicare acte către Curtea de Apel Alba Iulia 
10 C.N. Poșta Română SA DIV000010005 24.02.2020         10.70 lei  transmitere raport către Tribunalul Arad 

11 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 91 02.03.2020       149.99 lei  alimentare combustibil 

12 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 111 09.03.2020       215.02 lei  alimentare combustibil 

  
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
1,515.50 lei    

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.  
De asemenea au fost efectuate următoarele plăți către bugetul general consolidat al statului: Plata impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor – 150 lei; Plata TVA aferentă perioadei noiembrie 2019 – februarie 2020 – 423 lei. 
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 
01.04.2020-31.05.2020: 500 lei/lună + TVA * 2 luni = 1.190,00 lei. 
IV. 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. 
În contextul pandemiei COVID-19, lichidatorul judiciar constată imposibilitatea temporară de a se deplasa în regiunea 
Modena, Italia, în vederea recuperăii bunului mobil. 
V. 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 
 


