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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 3135 Din data de 28.09.2020 
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 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 4 (patru) 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, 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 
De la termenul de judecată din data de 19.06.2020, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul 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. 1687/10.06.2020 pentru 
termenul de judecată din data de 19.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 9318/11.06.2020 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-
activitate-SC-Adasena-SRL-termen-fond-19.06.2020.pdf. 
- Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, 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 
lichidatorului 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.   
- Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, întocmit 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Adasena SRL nr. 2432/10.08.2020 pentru termenul 
lunar din data de 11.08.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13220/12.08.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-SC-
Adasena-SRL-termen-lunar-11.08.2020.pdf. 
- Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, întocmit 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Adasena SRL nr. 2882/10.09.2020 pentru termenul 
lunar din data de 11.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 14819/11.09.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-activitate-SC-
Adasena-SRL-termen-lunar-11.09.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 46/S din data de 19.06.2020 pronunţată de către Tribunalul Covasna, Secţia Civilă, în dosarul nr. 
1354/119/2019, aflat pe rolul Tribunalului Covasna, Secția Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitorului  Adasena SRL, cu sediul în municipiul Târgu Secuiesc, str. Școlii, nr. 3, jud. Covasna, CUI 
16847517, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/394/2004, 
respectiv a fost desemnat în calitate lichidator judiciar al debitorului SC Adasena SRL Consultant Insolvență SPRL, 
prin reprezentant legal – asociat coordonator Popescu G., cu sediul procesual ales în Timișoara, strada Daliei, numărul 
8, mansardă, județ Timiș, având cod unic de înregistrare 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824. 
În baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare SC Adasena SRL. 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
De asemenea, prin Sentința civilă nr. 46/S din data de 19.06.2020 pronunţată de către Tribunalul Covasna, Secţia Civilă, 
în dosarul nr. 1354/119/2019, aflat pe rolul Tribunalului Covasna, Secția Civilă, au fost stabilite următoarele termene: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii, asupra averii 
debitorului SC Adasena SRL, este la data de 03.08.2020.  
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea și publicarea tabelului 
suplimentar al creanțelor este la data de 02.09.2020. 
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- Termenul limită pentru formularea și depunerea contestațiilor la tabelul suplimentar al creanțelor este de 7 zile de la 
data publicării tabelului suplimentar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 
- Termenul pentru întocmirea și publicarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este la data de 01.10.2020. 
- Primul termen de judecată după intrarea în procedura de faliment a debitorului este la data de 02.10.2020, ora 09:00. 
3. Referitor la disp. art. 146 din Legea nr. 85/2014  
În temeiul art. 146 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea următoarelor 
notificări: 
- 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;  
- a comunicat notificarea nr. 1867/23.06.2020 privind intrarea în procedura de faliment a debitorului Adasena SRL către 
administratorul debitorului dl. Gavriloiu V. la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de 
primire nr. VA39996701966.  
Prin intermediul notificărilor transmise către debitorul SC Adasena SRL și administratorul debitorului dl. Gavriloiu V., 
lichidatorul judiciar a comunicat următoarele: „În baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea 
societății debitoare SC Adasena SRL. În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 
85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de 
a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil gestiunea averii debitorului și toată arhiva contabilă a debitorului SC Adasena SRL până la data de 3 
iulie 2020. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil toate bunurile aflate 
în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. ART. 151 din Legea nr. 85/2014. Sancțiunea 
nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie aplicarea amenzii 
prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.”  
Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul debitorului nu a răspuns 
solicitărilor subscrisei de punere la dispoziție a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către Adasena SRL, respectiv predarea bunurilor din averea debitorului. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 1873/24.06.2020 privind intrarea în procedura de 
faliment a debitorului Adasena SRL către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna prin e-mail.  
Notificarea privind intrarea debitorului Adasena SRL în procedura de faliment a fost publicată în BPI nr. 
10330/24.06.2020, precum şi în ziarul Național din data de 25.06.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-Adasena-SRL-
Convocarea-Adunarii-Generale-a-Creditorilor.pdf.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Covasna notificarea privind intrarea în procedura de faliment a debitorului Adasena SRL nr. 
1869/23.06.2020 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 
4. 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. 
5. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea primei ședințe a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 02.07.2020, ora 12:00, având ca 
ordine de zi: 
„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
civilă nr. 46/S din data de 19.06.2020. 
(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, respectiv un onorariu lunar de 325 lei 
(exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență și faliment a debitorului SC Adasena SRL și un onorariu de 
succes 1% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor, conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 
1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală.” 



3 
 

În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 02.07.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 09.07.2020, la ora 12:00  la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adasena SRL din data de 02.07.2020 au comunicat voturi 
următorii creditori: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna – creditor ce deține un procent de 100,00% (creanță bugetară) 
din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Adasena SRL nr. 
21/14.01.2020 publicat în BPI nr. 1079/17.01.2020, a transmis votul nr. CVG DEX 4482/29.06.2020 prin fax în data de 
30.06.2020. 
Conform procesului – verbal nr. 1956/02.07.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Adasena SRL din data 
de 02.07.2020 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adasena SRL nr. 21/14.01.2020 publicat în BPI nr. 1079/17.01.2020 (respectiv un procent de 100,00% 
din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 46/S din 
data de 19.06.2020. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adasena SRL nr. 21/14.01.2020 publicat în BPI nr. 1079/17.01.2020 (respectiv un procent de 100,00% 
din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat 
onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 325 lei + TVA/lună pentru întreaga procedură de 
insolvență și faliment a debitorului SC Adasena SRL, în cazul onorariului fix și un onorariu de succes de 1% + TVA din 
sumele distribuite creditorilor. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 02.07.2020, respectiv îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de art. 57 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise puncte de vedere 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Adasena SRL nr. 21/14.01.2020 publicat în BPI nr. 
1079/17.01.2020, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 09.07.2020, 
ora 12:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul–verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1956/02.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 10952/03.07.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/07/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Adasena-SRL-din-data-de-
02.07.2020.pdf. 
6. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 46/S din data de 19.06.2020 pronunţată de către Tribunalul Covasna, Secţia Civilă, în dosarul nr. 
1354/119/2019, aflat pe rolul Tribunalului Covasna, Secția Civilă, au fost stabilite următoarele termene: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii, asupra averii 
debitorului SC Adasena SRL, este la data de 03.08.2020.  
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea și publicarea tabelului 
suplimentar al creanțelor este la data de 02.09.2020. 
- Termenul limită pentru formularea și depunerea contestațiilor la tabelul suplimentar al creanțelor este de 7 zile de la 
data publicării tabelului suplimentar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 
- Termenul pentru întocmirea și publicarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este la data de 01.10.2020. 
Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu-Gheorghe, strada Bem 
Jozef, nr. 9, jud. Covasna, a formulat Cerere de admitere a creanței prin care în baza prevederilor art. 102 alin. (7) din 
Legea nr. 85/2014 a solicitat înscrierea în tabelul creanțelor a obligațiilor bugetare consolidate în sumă de 18.258 lei, 
reprezentând impozite, taxe, contribuții, majorări de întârziere și penalități, datorate de debitoarea Adasena la data de 
19.06.2020, data deschiderii procedurii falimentului. 
Având în vedere dizpozitivul Sentinței civile nr. 46/JS din data de 19.06.2020 și notificara lichidatorului judicar, 
creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna a stabilit valoarea totală a creanței datorate de 
debitoarea Adasena SRL la data deschiderii procedurii falimentului în sumă totală de 18.258 lei, conform referatului nr. 
4024/14.07.2020 care reprezintă valoarea creanței solicitată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna de 
a fi înscrisă în tabelul definitiv consolidat al creanțelor. 
Prin cererea de admitere a creanței înregistrată la dosarul cauzei în data de 16.07.2020, creditorul Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Covasna a comunicat următoarele: 
„Menționăm că valoarea creanței datorate de debitoare s-a modificat de la data deschiderii procedurii generale a 
insolvenței 11.10.2019 respectiv de la 50.751 lei la suma de 18.258 lei cu care figurează la data deschiderii procedurii 
falimentului ca urmare a plăților efectuate de Gavriloiu V. (fostul administrator al debitoarei) în temeiul Deciziei de 
angajare a răspunderii solidare nr. 23015/13.12.2018 și ca urmare a emiterii Deciziei de anulare a obligațiilor de plată 
accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. 24, art. 25 și art. 27 din OG nr. 6/2019”. 
Conform Deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. 25740/16.12.2019 emisă de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Covasna prin Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc, s-a acordat anularea obligațiilor de plată 
accesorii aferente obligațiilor principale datorate de SC Adasena SRL în sumă totală de 19.038 lei. 
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Având în vedere disp. art. art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar constată faptul că, creanța 
solicitată de către creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna este o creanță născută 
înainte de deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului Adasena SRL, respectiv nu va proceda la 
înscrierea acesteia în tabelul suplimentar de creanțe. 
De asemenea, având în vedere faptul că nu au fost depuse alte cereri de admitere a creanțelor născute după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență, lichidatorul judiciar constată că nu se impune întocmirea unui tabel 
suplimentar de creanțe. 
Raportul de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului Adasena SRL, întocmit în temeiul art. 146 alin. 
(3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, nr. 2740/02.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
14360/03.09.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/09/Raport-de-verificare-a-creantelor-declarate-impotriva-averii-debitorului-Adasena-SRL.pdf  
Având în vedere faptul că, pasivul debitoarei rămas neacoperit este în cuantum de 18.258,00 lei, în temeiul art. 108 alin. 
(2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv actualizat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Adasena SRL nr. 2742/02.09.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14365/03.09.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-
ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Tabel-definitiv-actualizat-de-creante-intocmit-
impotriva-averii-debitorului-SC-Adasena-SRL.pdf. 
7. 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. 
Lichidatorul judiciar a formulat precizare/completare acțiune prin care a procedat la diminuarea pretenţiilor iniţial 
formulate de către lichidatorul judiciar al debitorului cu privire la obligarea pârâtului la plata către debitoare a sumei de 
18.258,00 lei. 
8. 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 149,24 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 

6 C.N. Poşta Română SA DIV00008399 11.09.2020 18.52 lei 
comunicare precizare/completare acțiune către administratorul 

Gavriloiu V. 

7 C.N. Poşta Română SA DIV00008398 11.09.2020 12.80 lei 
comunicare precizare/completare acțiune către Tribunalul 

Covasna 

 
Total sume avansate de către administratorul/lichidatorul 

judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 149.24 lei  
9. 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 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. 
10. 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.  


