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                             CĂTRE, 

SC BUILD ARCH CONFORT SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite 

 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, 

nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, 

reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC BUILD ARCH CONFORT SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social 

în Tulcea, str. 1848, nr. 5, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Tulcea, având număr de ordine în 

Registrul Comerţului J36/532/2016 şi cod unic de înregistrare 36741471, numit prin Sentința 

civilă din data de 12.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019 de către Tribunalul 

Tulcea, Secția Civilă, vă 

 

NOTIFICĂM 
 

cu privire la faptul că, prin Sentința din data de 12.06.2020 pronunţată de către 

Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă, în dosarul nr. 1331/88/2019 a fost desemnat în calitate de 

lichidator judiciar al debitoarei SC BUILD ARCH CONFORT SRL subscrisa CONSULTANT 

INSOLVENŢĂ S.P.R.L., conform procesului verbal al Adunării Creditorilor nr. 99/20.01.2020.  

În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/20141, vă solicităm să puneți la dispoziția 
administratorului judiciar, în CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL: 

1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire 

la  averea debitorului, în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru 

efectuarea procedurii de insolvență,  

2. lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și 
transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 

3.  lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor 

născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea 

completă a pertenerului comercial. Codul unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de 

înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul social complet, suma datorată 
aflată în sold; fişa contului furnizor/fişa partenerului creditor – cuprinzând rulajele şi soldul 

intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final, se va calcula şi totalul debitelor 

aparent datorate tuturor creditorilor societăţii 

4.  lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor 

născute după data introducerii cererii de dechidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea 

completă a pertenerului comercial. Codul unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de 
înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul social complet, suma datorată 

aflată în sold; fişa contului client/fişa partenerului debitor – cuprinzând rulajele şi soldul 

intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final 

5.  lista cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, 

cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor 
6.  lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către 

societate 

                                                           
1 Art. 82 din Legea 85/2014:  

,,(1) Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar/lichidatorului judiciar si a 
creditorului detinand cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante toate 
informatiile si documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand 

platile efectuate in ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii si transferurile patrimoniale facute in cei 
2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sanctiunea ridicarii dreptului de administrare. 
(2) Pentru nepunerea la dispozitia administratorului judiciar/lichidatorului judiciar a informatiilor si documentelor de catre 
persoanele responsabile, judecatorul-sindic va face aplicarea amenzii prevazute la art. 60 alin. (2), in mod corespunzator.” 
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7. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe etc.) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 
ani, sau pe care le mai deţine societatea, cu o valoare individuală, aşa cum a figurat la momentul la 

care a avut cea mai mare valoare înregistrată în contabilitate, superioară sumei de 20.000 de lei, şi 

să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul 

acesteia, (situaţia activelor societăţii); 

8. lista cuprinzând bunurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii 
insolvenţei împotriva acesteia 

9. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii 

insolvenţei împotriva acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecărei marfi în parte; 

10. Să se indice care este suma totală existentă în contul casă, precum şi suma totală pe care o are 

în conturi la bănci societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, precum şi evoluţia 

acestora din urmă (rulajul), potrivit ultimelor 6 balanţe întocmite de societate, depuse de către 
societate la organele fiscale (sau ORC); 

11. Lista cuprinzând notele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii 

procedurii, sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar; 

12. Lista cuprinzând operaţiunile comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea 

primită, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
13. Lista cuprinzând actele încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia 

tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a 

le leza în orice altfel drepturile; 

14. Lista cuprinzând actele de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei  

datorii  anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii 

procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este 
mai mică decât valoarea actului de transfer; 

15. Lista cuprinzând operaţiunile de constituire ori perfectare a unei garanţii reale pentru o creanţă 

care era chirografară, în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii. 

16. Lista cuprinzând plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 180 de zile anterioare 

deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii 
procedurii; 

17. Lista cuprinzând operaţiunile încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii şi persoanele 

aflate în raporturi juridice cu debitorul:  

a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul 

societăţii comerciale ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor 

atunci când debitorul este respeciva societate în comandită, respectiv o societate agricolă în 
nume colectiv sau cu răspundere limitată; 

b) cu un membru sau administrator atunci când debitorul este un grup de interes economic; 

c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din 

drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, atunci când debitorul este respectiva 

societate pe acţiuni; 
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, 

societate cooperativă, societate pe acţiuni cu răspundere limitată, sau, după caz, societate 

agricolă; 

e) cu orice altă pf ori pj deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau a activităţii 

sale; 

f) cu un coindivizar asupra unui bun comun; 
18. Lista cuprinzând toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 2 ani anteriori 

deschiderii procedurii; 

19. Lista cuprinzând toate operaţiunile care pot face parte din categoriile ce urmează:  

a) operaţiunile de folosire a bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul propriu sau 

în cel al unei alte persoane; 
b) operaţiunile de acte de comerţ în interes personal sub acoperirea persoanei juridice; 

c) operaţiunile prin care au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea 

în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi; 

d) să se arate dacă s-a ţinut o contabilitate fictivă şi dacă au făcut să dispară unele 

documente contabile, sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; 

e) operaţiunile prin care au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori 
au mărit în mod fictiv pasivul acesteia, 

f) operaţiunile prin care au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice 
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fonduri în scopul întârzierii încetării de plăţi; 
g) operaţiunile prin care în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se 

plătească cu preferinţă unui creditor în dauna celorlalţi creditori; 

20. Lista dosarelor penale în care se efectuează cercetări cu privire la operaţiuni ale societăţii aflate 

în insolvenţă; 

21. Ultimele 6 balanţe detaliate depuse de către debitoare la organele fiscale anterior datei 
deschiderii procedurii insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi 

denumirea furnizorului/din care să rezulte suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea 

clientului); 

22. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de cesiune de creanţe în care 

societatea a fost/este parte, încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii 

procedurii şi până în prezent; 
23. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de leasing în care societatea a 

fost/este parte, încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi 

până în prezent. 

 

Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 
85/2014 o constituie aplicare amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către 

judecătorul sindic.  
Este important de precizat că, potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul nepredării 

documentelor contabile către administratorului judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii 
pentru intrarea în insolvenţă. 

 

Menționăm că art. 75 din Legea nr. 85/2014 prevede următoarele:  
„(1) De la data deschiderii procedurii SE SUSPENDĂ de drept toate acţiunile judiciare, 

extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii 
debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii 

insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor.[…]” 

 

Vă aducem la cunoștință faptul că, în temeiul disp. art. 83 alin. (1) din Legea 85/2014: 

"(1) Dupa rămânerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii, toate actele si corespondenta 
emise de debitor, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar vor cuprinde, in mod obligatoriu si 
cu caractere vizibile, in limbile romana, engleza si franceza, mentiunea „in insolventa”, „in 
insolvency”, „en procedure collective”. 

De asemenea, art. 83 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prevede următoarele: "Dacă debitorul 
deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia 
sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării 
hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, 
data şi instanţa care a pronunţat hotărârea." 

 

 
 

Anexăm: Extras portaljust.ro privind Încheierea din data de 12.06.2020 pronunțată în 
dosarul 1331/88/2019. 
 

 
 
 

Consultant Insolvență SPRL  
reprezentat prin  asociat coordonator  ec. Popescu George 


