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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2432 Din data de 10.08.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1354/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Rusu I. C. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Sf. Gheorghe, Str. Kriza János nr.2, cod 520023, jud. Covasna. 
3.1. Debitor: SC Adasena SRL, cod de identificare fiscală: 16847517; Sediul social: municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Școlii, nr. 3, jud. Covasna; Număr de ordine în registrul comerţului J14/394/2004. 
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 Adasena SRL, conform 
Sentinței civile nr. 46/S din data de 19.06.2020 pronunţată de către Tribunalul Covasna, Secţia Civilă, în dosarul nr. 
1354/119/2019, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport 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 Adasena SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 Adasena SRL 

Număr dosar 1354/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă 
Judecător-sindic: Rusu I. C. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Adasena SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire 
a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă, întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Adasena SRL nr. 2049/08.07.2020 pentru termenul lunar din data de 11.07.2020 a fost depus la dosarul 
cauzei, pubicat în BPI nr. 11409/10.07.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-Adasena-SRL-termen-lunar-11.07.2020.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 1866/23.06.2020 
privind intrarea în procedura de faliment către debitorul SC Adasena SRL la sediul social din municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Școlii, nr. 3, jud. Covasna, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39871343890, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de 
art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 03.07.2020, la ora 12:00. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 
1981/03.07.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a identifica bunuri în averea debitorului Adasena SRL.  
Prin adresa nr. 3662/06.02.2020, Primăria Municipiului Târgu Secuiesc a comunicat faptul că, societatea Adasena SRL 
nu figurează în evidența instituției respective cu bunuri impozabile declarate. Conform Adresei nr. 31.867/11.02.2020 
emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției 
prefectului județului Covasna, debitorul SC Adasena SRL nu figurează cu bunuri mobile în Registrul Național de 
Evidență a Vehiculelor Înmatriculate. Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de 
carte funciară după numele proprietarului nr. 2733/04.02.2020 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Covasna, nu au fost identificate în evidențele O.C.P.I. Covasna înregistrări referitoare la bunurile imobile deținute de 
SC Adasena SRL.  
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului social Gavriloiu V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului 
Covasna. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1354/119/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data 
de 02.10.2020. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele 
avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței și de procedura de faliment sunt în cuantum de 117,92 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 

1 C.N. Poşta Română SA DIV00000848 20.01.2020 21.30 lei 
comunicare notificări către asociat, debitor și fostul administrator 

judiciar 
2 C.N. Poşta Română SA DIV00002895 11.03.2020 12.80 lei transmitere documente către Tribunalul Covasna 
3 C.N. Poşta Română SA DIV00005822 25.06.2020 7.72 lei comunicare notificare către administratorul Gavriloiu V. 
4 C.N. Poşta Română SA DIV00005820 25.06.2020 7.10 lei comunicare notificare către debitorul Adasena SRL 

5 
SC Olimpiq Medial 

SRL PBL 18894 25.06.2020 69.00 lei 
publicare notificare privind intrarea în procedura de faliment a 

debitorului în ziarul Național din 25.06.2020 

 

Total sume avansate de către 
administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 117.92 lei  
5. Referitor la onorariul administratorului/lichidatorului judiciar. Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 02.07.2020, onorariul administratorului/lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru întreaga 
procedură de insolvență și faliment a debitorului SC Adasena SRL este: un onorariu lunar de 325 lei + TVA; un 
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onorariu de succes de 1% + TVA – conform Deciziei nr. 605/12 decembrie 2019 a Comisiei de selecție a practicienilor 
în insolvență din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
soluționării dosarului nr. 1354/119/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului social 
Gavriloiu V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014 și 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.  


