
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 2085 din data de 15.07.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1331/88/2019; Tribunal Harghita, Secţia Civilă.; Judecător sindic: Luminița 

Niculache 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127. 

3.1. Debitor: SC Build Arch Confort SRL, cod de identificare fiscală: 36741471; Sediul social: loc. Tulcea, str. 1848, 

nr. 5, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Tulcea; Număr de ordine în registrul comerţului J36/532/2016. 

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 Build Arch Confort SRL, 

conform Încheierii din 12.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019 de către Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă,  în 

temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport lunar 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 Build Arch Confort SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 

Raport lunar 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 Build Arch Confort SRL 

Număr dosar 1331/88/2019, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă  

Judecător sindic Luminița Niculache 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Build Arch Confort SRL 

I.Referitor la disp. art. 48 din Legea nr. 85/2014 

Prin Încheierea din data de 12.06.2020 pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1331/88/2018, judecătorul-sindic 

a luat act de faptul că prin Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 20.01.2020 a fost desemnat în calitate de 

lichidator judiciar pe subscrisa practician în insolvență Consultant Insolvență SPRL, conform procesului verbal al 

Adunării Creditorilor nr. 99/20.01.2020, cu un onorariu lunar de 300 lei exclusiv TVA și un procent de 1% din sumele 

distribuite creditorilor, exclusiv TVA.  

II. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014  

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a comunicat notificarea nr. 1761/16.06.2020 către debitorul 

SC BUILD ARCH CONFORT SRL la adresa sediului social din Tulcea, str. 1848, nr. 5, bloc 4, sc. B, etaj 2, ap. 12, 

jud. Tulcea, prin poștă cu confirmare de primire, prin intermediul căreia, în temeiul art. 82 din Legea nr. 85/2014, 

lichidatorul judiciar a solicitat toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor, respectiv i-au 

fost aduse la cunoștință prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014: ,,(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.[…]”, precum și prevederile art. 83 alin. (2) și (3) din 

Legea 85/2014. 

De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 1769/17.06.2020 către GHIUZELEA IULIANA-ELENA, în 

calitate de asociat și administrator al SC BUILD ARCH CONFORT SRL – în faliment, prin intermediul căreia a 

solicitat: 

-Predarea către lichidatorul judiciar a arhivei contabile a debitoarei SC BUILD ARCH CONFORT SRL – în faliment; 

-Predarea către lichidatorul judiciar a tuturor bunurilor și disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea 

inventarierii acestora conform disp. art. 101 din legea nr. 85/2014a debitoarei SC BUILD ARCH CONFORT SRL – în 

faliment. 

Conform dispozițiilor instanței din hotărârea din data de 12.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019 aflat pe 

rolul Tribunalului Tulcea, subscrisa am solicitat C.I.I. Crișan Daniela să ne predea toate documentele privind procedura 

de insolvență deschisă față de debitorul SC BUILD ARCH CONFORT SRL - în faliment, in bancrupcy, en failite, prin 

intermediul adresei nr. 1750/15.06.2020, transmisă prin poștă cu confirmare de primire. 1750/15.06.2020. 

Până la data prezentului raport de activitate Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela nu s-a realizat predarea 

documentelelor solicitate de către Consultant Insolvență SPRL. 

Lichidatorul judiciar a transmis notificarea privind desemnarea lichidatorului judiciar definitiv în persoana societății 

profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Tulcea, precum și către următoarele adrese de mail pentru unități bancare: office@firstbank.ro, 

informatii@eximbank.ro, office@brom.ro, solicitari.autoritati@brd.ro, georgeta.moise@cec.ro, 

contact@bancatransilvania.ro, customer.service.romania@citi.com, info@alphabank.ro, contact.center@bcr.ro, 

headoffice@intesasanpaolo.ro, office@otpbank.ro, insolvente@librabank.ro, sucursala.centrala@vistabank.ro, 

contact@garantibank.ro, contact@ing.ro, office@porschebank.ro, centrala@raiffeisen.ro, infocenter@unicredit.ro, 

office@leumi.ro, info@patriabank.ro, salut@idea-bank.ro. 

III. Referitor la pasivul debitoarei  

Conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3348/18.02.2020, 

pasivul debitoarei SC BUILD ARCH CONFORT SRL este în cuantum total de 771.448,00 lei, constituit din 

următoarele creanțe: 
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-Creanța garantată admisă în temeiul art. 159 din Legea nr. 85/2014 al creditorului A.J.F.P. Tulcea – 771.448,00 lei.  

IV. Referitor la activul debitoarei 

Conform listei bunurilor depuse odată cu cererea de deschidere a procedurii insolvenței în formă simplificată, 

debitoarea deține în patrimoniu următoarele bunuri imobile: 

-Teren intravilan în suprafață de 2.251 mp situat în Tulcea, înscris în CF nr. 42757, categoria de folosință arabil, tarla 

69, parcelă 2080. 

Lichidatorul judiciar a solicitat către OCPI Tulcea informații cu privire la situația bunurilor imobile existente în 

evidența cadastrală prin intermediul Adresei nr. 1763 din 16.06.2020. Până la data prezentului raport de activitate nu am 

primit un răspuns. 

De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat Primăriei Tulcea informații cu privire la situația bunurilor existente în 

evidența fiscală prin intermediul Adresei nr. 1768 din 17.06.2020. Până la data prezentului raport de activitate nu am 

primit un răspuns. 

V. Referitor la situația financiară a debitoarei SC BUILD ARCH CONFORT SRL 

Lichidatorul judiciar a procedat la analiza datelor financiare aferente debitorului SC BUILD ARCH CONFORT SRL 

pentru perioada de 2017-2018, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, identificând următoarea situație 

financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 

Total active imobilizate 107,576 115,056 

Total active circulante, din care: 577,801 1,141,064 

- stocuri 0 0 

- creanţe 573,723 1,029,246 

- casa şi conturi la bănci 4078 111,818 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 0 

TOTAL ACTIV 685,377 1,256,120 

Total capitaluri 594,197 624,978 

Total datorii 91,180 631,142 

Venituri înregistrate în avans 0 0 

TOTAL PASIV 685,377 1,256,120 

Conform balanței de verificare depuse la dosarul cauzei odată cu cererea de deschidere a procedurii de insolvență, 

societatea BUILD ARCH CONFORT SRL figura la data de 30.09.2019 cu următoarele solduri: 

- Capital subscris vărsat (cont 1012) – 200 lei; 

- Alte rezerve (cont 1068) – 15.656,86 lei; 

- Personal – remunerații datorate (cont 421) – 13.713,00 lei; 

- Fond unic asigurări sociale (cont 431) – 11.422.00 lei; 

- Contribuție asiguratorie de muncă (cont 436) – 635,00 lei; 

- Impozit venit microîntreprindere (cont 4418) – 1.291,00 lei; 

- Alte datorii la bugetul de stat (cont 4481) – 339.129,00 lei; 

- Asociați – conturi curente (cont 4551) – 93.936,49 lei: 

- Conturi la bănci în lei (cont 5121) – 19,26 lei; 

- Conturi la banci în devize (cont 5124) – 3,56 lei. 

VI. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum 

de 14,42 lei (ANEXA 9), astfel: 
Nr. 

crt. 
Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 C.N. POSTA ROMÂNĂ SA 6599 17.06.2020 7.32 lei 
Transmitere notificare și somatie asociat / 
administrator 

2 C.N. POSTA ROMÂNĂ SA 6597 17.06.2020 7.10 lei Transmitere notificare și somatie debitor 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în procedura simplificată 
de insolvență 

14.42 lei 
 

VI. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 

Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 

din data de 20.01.2020 este de 300 lei (exclusiv TVA) și un procent de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv 

TVA. 

VII. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 

procedurii de faliment a debitoarei SC BUILD ARCH CONFORT SRL, valorificarea bunurilor din averea debitoarei, 

precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


