
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 2523 din data de 14.08.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1331/88/2019; Tribunal Tulcea, 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 3 (trei) 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. 59 din Legea nr. 85/2014 

 Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC BUILD ARCH CONFORT SRL nr. 

2085/15.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 11736 din 16.07.2020 şi afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-

Build-Arch-Confort-SRL.pdf. 

II. Referitor la predarea bunurilor de orice natură aflate în patrimoniul debitoarei 

Debitoarea, prin împuternicit Aurora Machedon, a procedat la predarea către lichidatorul judiciar a următoarelor 

înscrisuri: 

 Încheiere nr. 111223 din 29.11.2018 – BCPI Tulcea + extras CF nr. 42757 Tulcea (original + copii) – 4 file; 

 Încheiere nr. 1884 din 15.01.2018 – BCPI Tulcea + extras CF nr. 42757 Tulcea (original + copii) – 4 file; 

 extras CF nr. 42757 Tulcea din 17.11.2017 (original + copii) – 4 file; 

 Duplicat Act dezmembrare și Contract de vânzare nr. 28 / 10.01.2018 (original) – 3 file + Plan amplasament și 

delimitare al imobilului (original) – 2 file; 

 Duplicat Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare nr. 1632/04.08.2017 ( două exemplare originale) – 4 file; 

 Raport evaluare teren intravilan situat în Tulcea, T69, P2080, jud. Tulcea, CF 42757, Octombrie 2018 + anexe – 38 

file; 

 Autorizație de construire nr. 233 din 27.07.2018 + Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire imprejmuire (originale) – 44 file; 

 Act constitutiv SC BUILD ARCH CONFORT SRL 05.05.2018 (original) – 6 file; 

 Certificat constatator nr. 21066 din 11.11.2016 (original + copie) – 2 file; 

 Hotărârea AGA fără dată (original) – 1 filă; 

 Act constitutiv SC BUILD ARCH CONFORT SRL 02.05.2018 (original) – 6 file; 

 Act constitutiv SC BUILD ARCH CONFORT SRL 03.05.2018 (original) – 4 file; 

 Hotărârea AGA nr. 2/03.05.2018 (original – 4 exemplare) – 1 filă; 

 Hotărârea AGA nr. 1/02.05.2018 (original – 2 exemplare) – 1 filă; 

 Decizie privind înregistrarea / respingerea înscrierii în Registrul opearatorilor intracomunitari nr. 320694/24.11.2016 

(original) – 1 filă; 

 Chitanță nr. TL18A1002213/07.05.2018 – 1 filă; 

 Rezoluția nr. 3271/25.05.2018 (original) – 1 filă; 

 Decizie privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA nr. 416/31.07.2017 (original) – 1 filă; 

 Împuternicire nr. 1/14.09.2018 (original) - 1 filă; 

 Proces verbal predare-primire documentație completare dosar TVA din 16.11.2016 (original – 2 buc) – 1 filă; 

 Contract prestări servicii nr. 51/11.11.2016 + anexă - (original) – 2 file; 

 Rezoluția nr. 6511/14.11.2016 (original) + copie – 1 filă; 

 Dovadă privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 21053/10.11.2016 – 1 filă; 

 Chitanță nr. TL16A1012299/07.11.2016 – 1 filă; 

 Istoric  perioada 2016 – 2018 – 2 file; 

 Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2018 (original) – 4 file; 

 Declarație art. 30 din Legea 82/1991(original) – 1 filă; 



 Nota 1 + Nota 9 bilanț (original)– 2 file; 

 Certificat de înregistrare în scopuri TVA nr. 1443721 (original) – 1 filă; 

 Certificat de înregistrare în scopuri TVA nr. 1443837 (original) – 1 filă; 

 Certificat de înregistrare nr. 3342797 (original) – 1 filă; 

 Balanță de verificare septembrie 2019 – 2 file; 

 Cerere de deschidere a procedurii insolvenței în formă simplificată + anexe – 19 file; 

 Extras de cont ANAF nr. 20148/18.01.2019 – 1 filă; 

 Copie CI Ghiuzelea I.V. – 1 filă; 

 Certificat constatator nr. 502130/16.11.2016 (original) – 1 filă; 

 RIF nr. 184 din 12.10.2018 – 35 file + anexe – 138 file; 

 Decizie de impunere nr. 207/12.10.2018 – 16 file; 

 Situația privind termenul scadent al obligațiilor fiscale – 9 file; 

 Decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. 682/29.11.2018 – 17 file + anexe – 51 file. 

Cu ocazia predării-primirii documentelor menționate anterior, a fost încheiat Procesul verbal de predare-primire nr. 

2071 din 13.07.2020. 

Precizăm faptul că nu a fost predată arhiva contabilă a debitoarei, astfel că lichidatorul judiciar se află în imposibilitatea 

efectuării unei analize a posibilelor transferuri patrimoniale în ultimii doi ani de activitate. 

De asemenea, conform dispozițiilor instanței din hotărârea din data de 12.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 

1331/88/2019 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, subscrisa Consultant Insolvență SPRL am solicitat C.I.I. Crișan 

Daniela să procedeze la predarea tuturor documentelor 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. 

Urmare a notificărilor transmise, s-a stabilit ca predarea documentelelor solicitate de către Consultant Insolvență SPRL 

să se realizeze după data de 17.08.2020, la o data aleasă de comun accord cu C.I.I. Crișan Daniela. 

III. Referitor la identificarea bunurilor aflate în patrimoniul 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.  

Conform Certificatului privind identificarea numărului cadastral și de carte funciară după numele / denumirea 

proprietarului înregistrat sub nr. 58223 din 17.06.2020, OCPI Tulcea a comunicat lichidatorului judiciar faptul că 

debitoarea SC BUILD ARCH CONFORT SRL - în faliment figurează înregistrată cu următoarele bunuri imobile pe 

raza județului Tulcea: 

-Imobil constând în teren în suprafață de 2251mp, situat în intravilan loc. Tulcea, având nr. cadastral 42757, fiind 

înscris în CFE 42757 Tulcea, UAT Tulcea. 

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.  

Conform Adresei nr. 177418 din 18.06.2020 (ANEXA 4), UAT Tulcea a comunicat lichidatorului judiciar faptul că SC 

BUILD ARCH CONFORT SRL - în faliment figurează în evidența fiscală cu următoarele bunuri proprietate: 

Teren intravilan, suprafață totală 2251mp, zona A, dobândit prin vânzare-cumpărare, conform contract autentificat sub 

nr. 28 din 10.01.2018 de către Notar Public Munteanu Năstase ; 

-Autoutilitară Volkswagen Crafter, serie șasiu WVZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, capacitate cilindrică 2461 

cmc, act dobândire FF080623 din 20.06.2017; 

-Autoutilitară Iveco Daily, serie șasiu ZCFC358400D406531, serie motor 0982034, capacitate cilindrică 2287 cmc, act 

dobândire FF170086 din 23.08.2017. 

De asemenea, UAT Tulcea a comunicat lichidatorului judiciar faptul că SC BUILD ARCH CONFORT SRL - în 

faliment figurează în evidențele fiscale cu obligații bugetare de plată în cuantum de 2.553 lei, reprezentând impozit 

teren cu construcții (1.778 lei) și impozit auto sub 12 tone (775 lei). 

IV. 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. 

V. 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. 

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

Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului în data de 17.08.2020, având ca ordine de 

zi: 

(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Build Arch Confort SRL. 

(2).Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor imobile aflate în proprietatea 

debitorului SC Build Arch Confort SRL, conform ofertelor anexate. 



Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 

voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 

office@consultant-insolventa.ro, sau prin Fax la nr. 0256/220827. 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 12968/06.08.2020 și afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Convocare-AGC-SC-

Build-Arrch-Confort-SRL-pentru-17.08.2020.pdf. 

Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.08.2020 a fost 

întocmit și depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la rubrica: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/08/Raport-activitate-ref.-AGC-SC-Build-Arrch-Confort-SRL-pentru-17.08.2020.pdf și publicat în 

BPI nr. 12954 din 06.08.2020. 

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.  
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