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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 200 Data emiterii: 21.12.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1622/108/2018; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Carmen 
Camelia Băilă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3. Debitor: Ghib Eurocontab SRL, cod de identificare fiscală: 30429390; Sediul social: Arad, str. Simion Balint, nr. 7, 
bl. B, sc. A, ap. 2, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/770/2012. 
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 Ghib Eurocontab SRL, conform 
Sentinței civile nr. 668 din data de 19.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 1622/108/2018 de către Tribunalul Arad, Secția 
a II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 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, privind 
debitorul Ghib Eurocontab SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) 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, privind debitorul SC Ghib Eurocontab SRL 

Număr dosar 1622/108/2018; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă 
Judecător sindic Carmen Camelia Băilă 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Ghib Eurocontab SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul 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 Ghib Eurocontab SRL nr. 4049/25.11.2020 pentru termenul lunar a 
fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 20533/03.12.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-SC-Ghib-Eurocontab-SRL-termen-
lunar.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) coroborat cu disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014  
De îndată ce Sentința civilă nr. 668 din data de 19.10.2020 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
19922/23.11.2020, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat debitorului Ghib Eurocontab SRL la sediul social din Arad, str. Simion Balint, nr. 7, bl. B, sc. A, ap. 2, 
jud. Arad, notificarea nr. 4041/25.11.2020, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
VA39996512295, cu conținut declarat nr. 4042/25.11.2020;  
- a comunicat debitorului Ghib Eurocontab SRL notificarea nr. 4041/25.11.2020, prin e-mail la adresa 
ghibcontab@yahoo.com; 
- a comunicat administratorului special dl. Ghib I. L., la adresa de domiciliu, notificarea nr. 4043/25.11.2020, prin poștă 
cu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. VA39996512285, cu conținut declarat nr. 4044/25.11.2020 -  
plic restituit cu mențiunea „avizat destinatar, lipsă domiciliu”, cât și prin e-mail la adresa ghibcontab@yahoo.com. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul special Ghib I. L. nu a răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat înscrisurile solicitate prin intermediul notificării nr. 4043/25.11.2020. 
În vederea obținerii de informații suplimentare necesare analizei amănunțite a activității debitorului SC Ghib 
Eurocontab SRL, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la comunicarea adresei nr. 
4040/25.11.2020 către fostul administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Bodea M., solicitând 
„comunicarea, cât de curând posibil, prin poștă cu confirmare de primire la adresa subscrisei din Timișoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiş, sau în format electronic, pe adresa de mail office@consultant-insolventa.ro sau 
officeconsultanttm@gmail.com, a tuturor documentelor privind debitorul SC Ghib Eurocontab SRL […]”. 
Adresa nr. 4040/25.11.2020 transmisă către fostul administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Bodea M. a 
fost comunicată prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996512275 – plic restituit cu mențiunea 
„avizat, reavizat, expirat termen de păstrare” și prin e-mail la adresa eurointermed@gmail.com.  
Lichidatorul judiciar a revenit la solicitările comunicate prin adresa nr. 4040/25.11.2020 și a transmit prin e-mail 
eurointermed@gmail.com către  Cabinetul Individual de Insolvență Bodea M. adresa nr. 4316/17.12.2020.  
Până la data prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Bodea M. nu 
a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat actele solicitate. 
3. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul special dl. Ghib I. L., prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire și prin e-mail, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din 
Legea nr. 85/2014 în data de 04.12.2020, la ora 14:00.  
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Conform adresei nr. 580958/26.11.2020 emisă de Municipiul Arad prin Direcția Venituri, Serviciul de Impunere 
Persoane Juridice, debitorul Ghib Eurocontab SRL nu figurează cu obligații de plată scadente în perioada 21.08.2018 – 
19.10.2020, respectiv nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Arad cu bunuri mobile și/sau imobile.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 4132/04.12.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului, întrucât administratorul special Ghib I. L. nu s-a prezentat la procedura de 
inventariere.  
Având în vedere faptul că, nici administratorul special și nici fostul administrator judiciar nu au comunicat 
lichidatorului judiciar lista conturilor bancare deținute de către debitorul Ghib Eurocontab SRL, subscrisa a procedat la 
comunicarea notificării privind intrarea în faliment a debitorului SC Ghib Eurocontab SRL nr. 4039/25.11.2020 către 
următoarele bănci: First Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank 
SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca 
Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare 
și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; 
UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Ghib Eurocontab SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Eximbank SA, OTP Bank România SA; 
Raiffeisen Bank; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank 
- Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; Patria Bank SA; Idea Bank.  
Conform adresei nr. 1141518/03.12.2020 emisă de Banca Transilvania SA, debitorul Ghib Eurocontabl SRL a deținut 
conturi bancare, deschise la Sucursala Arad a Băncii Transilvania în perioada 08.10.2013-16.09.2020. 
Lichidatorul judiciar a analizat extrasele de cont comunicate de către Banca Transilvania SA, neidentificând operațiuni 
care să atragă incidența disp. art. 169 sau ale art. 84 alin. (8) din Legea nr. 85/2014. 
4. Referitor la disp. art. 140 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu disp. art. 140 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2014: „În cazul intrării în faliment se va reveni la 
situația stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanțelor împotriva debitorului prevăzut la art. 112 alin. (1), scăzându-
se sumele achitate în timpul planului de reorganizare”, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv actualizat de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului Ghib Eurocontab SRL nr. 4121/04.12.2020, acesta fiind depus la dosarul 
cauzei, publicat în BPI nr. 20909/09.12.2020, respectiv afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Tabel-definitiv-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-
averii-debitorului-SC-Ghib-Eurocontab-SRL.pdf.  
Lichidatorul judiciar a analizat rapoartele întocmite de către fostul administrator judiciar C.I.I. Bodea M. și a identificat 
următoarele: 
- În data de 31.05.2019 a fost înregistrat la dosarul cauzei Raportul lunar de activitate, conform căruia au fost efectuate 
plățile aferente trimestrului I 2019 (până la data de 31.03.2019) al Planului de reorganizare al activității debitorului 
Ghib Eurocontab SRL, în valoare totală de 4.258 lei, fiind anexată chitanța nr. TS021 10000226840/28.05.2019 cu 
privire plata sumei de 500,00 lei către creditorul A.J.F.P. Arad și dispoziția de plată către casierie nr. 20/24.05.2019 cu 
privire la plata sumei de 3.578 lei către creditorul salariat; 
- În data de 15.06.2019 a fost înregistrat la dosarul cauzei același Raport lunar de activitate, conform căruia au fost 
efectuate plățile aferente trimestrului I 2019 (până la data de 31.03.2019) al Planului de reorganizare al activității 
debitorului Ghib Eurocontab SRL, în valoare totală de 4.258 lei, fiind anexată chitanța nr. TS021 
10000226840/28.05.2019 cu privire plata sumei de 500,00 lei către creditorul A.J.F.P. Arad și dispoziția de plată către 
casierie nr. 20/24.05.2019 cu privire la plata sumei de 3.578 lei către creditorul salariat; 
- În data de 24.09.2019 a fost înregistrat la dosarul cauzei același Raport lunar de activitate, conform căruia au fost 
efectuate plățile aferente trimestrului II 2019 (până la data de 30.06.2019) al Planului de reorganizare al activității 
debitorului Ghib Eurocontab SRL, în valoare totală de 4.258 lei, fiind anexată doar chitanța nr. TS021 
10000239867/20.09.2019 cu privire plata sumei de 500,00 lei către creditorul A.J.F.P. Arad, nu a fost anexată dovada 
achitării ratei trimestriale către creditorul salariat; 
- În data de 13.01.2020 a fost înregistrat la dosarul cauzei același Raport lunar de activitate, conform căruia au fost 
efectuate plățile aferente trimestrului IV 2019 (până la data de 31.12.2019) al Planului de reorganizare al activității 
debitorului Ghib Eurocontab SRL, în valoare totală de 4.258 lei, fiind anexată dispoziția de plată către casierie nr. 
03/08.01.2020 cu privire la plata sumei de 3.578 lei către creditorul salariat și chitanța nr. TS021 
10000239867/20.09.2019 cu privire plata sumei de 500,00 lei către creditorul A.J.F.P. Arad (rata aferentă trimestrului 
II, ci nu trimestrului IV); 
- Fostul administrator judiciar nu a depus la dosarul cauzei dovada plății ratei aferentă trimestrului III și IV către 
creditorul AJFP Arad, respectiv dovezile plății ratelor aferente trimestrului II și III către creditorul salariat. 
- Fostul administrator judiciar nu a depus la dosarul cauzei rapoartele întocmite în temeiul art. 144 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014 cu privire la trimestrele I – III aferente anului 2020, respectiv nu a depus la dosarul cauzei docomentele 
justificative privind plata ratelor aferente acestor trimestre, în conformitate cu planul de reorganizare. 
5. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul 
de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii 
debitorului SC Ghib Eurocontab SRL nr. 4312/16.12.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
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21606/18.12.2020, respectiv afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Raport-de-verificare-a-creantelor-nascute-dupa-data-deschiderii-procedurii-declarate-
impotriva-SC-Ghib-Eurocontab-SRL.pdf.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC 
Ghib Eurocontab SRL nr. 4314/16.12.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21612/18.12.2020, 
respectiv afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Tabel-suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Ghib-Eurocontab-
SRL.pdf. 
6. Referitor la disp. art. 146 alin. (5) Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (5) Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Ghib Eurocontab SRL nr. 148/15.01.2021, acesta fiind depus la 
dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 149/15.01.2021, respectiv afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Tabel-definitiv-consolidat-de-creante-
intocmit-impotriva-SC-Ghib-Eurocontab-SRL.pdf. 
7. Referitor la dosarul nr. 1622/108/2018/a1 
Împotriva Sentinței civile nr. 668 din data de 19.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 1622/108/2018 de către Tribunalul 
Arad, Secția a II-a Civilă, au fost formulate următoarele apeluri: 
• apelul formulat de către C.I.I. Bodea M. în calitate de fost administrator judiciar al debitorului Ghib Eurocontab SRL, 
prin care a solicitat schimbarea în totalitate a hotărârii atacate, în sensul anulării dispoziției judecătorului-sindic de 
înlocuire a administratorului judiciar C.I.I. Bodea M. cu Consultant Insolvență SPRL, aprobarea plății onorariului 
cuvenit fostului administrator judiciar, pe perioada în care a fost în funcție, în valoare totală de 36.000 lei plus TVA și 
repunerea în drepturi conform celor aprobate de creditorii societății în ședința de confirmare a adunării generale a 
creditorilor din data de 18.10.2018, respectiv a solicitat suspendarea Sentinței civile nr. 668/19.10.2020 în temeiul art. 
43 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 85/2014; 
• apelul formulat de către Ghib I. L. în calitate de creditor al debitorului Ghib Eurocontab SRL prin care a solicitat 
schimbarea în parte a acesteia în sensul anulării dispoziției judecătorului-sindic de înlocuire a administratorului judiciar 
Cabinet Individual de Insolvență Bodea M. cu Consultant Insolvență SPRL, respectiv a solicitat suspendarea Sentinței 
civile nr. 668/19.10.2020 în temeiul art. 43 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1622/108/2018/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, până la 
data prezentului raport de activitate nefiind stabilit primul termen de judecată. 
8. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere dispozițiile Sentinței civile nr. 668 din data de 19.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 1622/108/2018 de 
către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a 
Creditorilor, publicând o dublă convocare: 
Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor convocată la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 07.12.2020, ora 09:00, având ca ordine de zi: 
 „(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 668 din data de 19.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 1622/108/2018 de către Tribunalul Arad, Secția 
a II-a Civilă. 
(2). Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 07.12.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 14.12.2020, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din notificarea privind intrarea debitorului SC 
Ghib Eurocontab SRL în procedura de faliment nr. 4036/25.11.2020 publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 20201/26.11.2020, respectiv afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/11/Notificare-privind-intrarea-%C3%AEn-procedura-de-faliment-a-debitorului-Ghib-
Eurocontab-SRL-si-Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor.pdf 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Ghib Eurocontab SRL din data de 07.12.2020, ora 09:00 au 
comunicat voturi următorii creditori: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad – creditor bugetar ce deține un procent de 27,0342% din totalul 
creanțelor înscrise în Tabelul definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Ghib Eurocontab SRL 
nr. 4121/04.12.2020, a comunicat votul nr. 4719/ad/03.12.2020 prin e-mail în data de 04.12.2020. 
Președintele de ședință constată faptul că Adunarea Generală a Creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite 
condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv condițiile prevăzute de art. 57 alin (2) 
din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 27,0342% 
din din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Ghib 
Eurocontab SRL nr. 4121/04.12.2020. 
Conform Procesului-verbal nr. 4164/07.12.2020, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de art. 49 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014, respectiv condițiile prevăzute de art. 57 alin (2) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate 
voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 27,0342% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul 
definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Ghib Eurocontab SRL nr. 4121/04.12.2020, 
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președintele de ședință a constat că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Ghib Eurocontab SRL din data de 
07.12.2020, ora 09:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie.  
Procesul-verbal nr. 4164/07.12.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debiorului Ghib Eurocontab SRL din data de  
07.12.2020 ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20909/09.12.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Ghib-Eurocontab-SRL-din-data-de-07.12.2020.pdf   
În conformitate cu convocatorul Adunării Generale a Creditorilor - parte integrantă din notificarea privind intrarea 
debitorului SC Ghib Eurocontab SRL în procedura de faliment nr. 4036/25.11.2020 publicată în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă nr. 20201/26.11.2020, Adunarea Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 14.12.2020, la ora 
09:00 la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi, respectiv:  
„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
civilă nr. 668 din data de 19.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 1622/108/2018 de către Tribunalul Arad, Secția a II-a 
Civilă. 
(2). Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Ghib Eurocontab SRL din data de 14.12.2020 ora 09:00 nu 
s-au prezentat și nici nu au comunicat voturi niciun creditor. 
Conform Procesului-verbal nr. 4244/14.12.2020, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de art. 49 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014, respectiv condițiile prevăzute de art. 57 alin (2) din Legea nr. 85/2014, nefiind prezent niciun 
creditor și nefiind comunicat niciun vot, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Ghib Eurocontab SRL din data de 14.12.2020, ora 09:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie.  
Procesul-verbal nr. 4244/14.12.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debiorului Ghib Eurocontab SRL din data de  
14.12.2020 ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21292/15.12.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Ghib-Eurocontab-SRL-din-data-de-14.12.2020.pdf   
Conform disp. art. 45 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 85/2014:  
„(1) Principalele atribuții ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentului capitol, sunt: […] 
o) judecarea cererilor administratorului judiciar/lichidatorului judiciar în situațiile în care nu se poate lua o hotărâre în 
ședințele comitetului creditorilor sau ale adunării creditorilor din lipsa de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor 
legal convocați, la cel puțin două ședințe ale acestora având aceeași ordine de zi;” 
Având în vedere disp. art. 45 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 85/2014, respectiv imposibilitatea luării unei hotărâri de către 
creditori în cadrul celor două ședințe ale Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.12.2020, ora 09:00 și din data 
de 14.12.2020 ora 09:00, din lipsa de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legal convocați, lichidatorul judiciar 
a înaintat către judecătorul-sindic Cererea nr. 4298/16.12.2020 prin care a solicitat: 
- confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Ghib Eurocontab SRL a societății profesionale de 
practicieni în insolvență 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 G., desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 668 din data de 19.10.2020 pronunțată în 
dosarul nr. 1622/108/2018 de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, 
- confirmarea onorariului fix de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de faliment a debitorului SC Ghib 
Eurocontab SRL și a onorariului variabil de 1% din sumele distribuite creditorilor (exclusiv TVA), în conformitate cu 
disp. art. 8 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (3) din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
Menționăm faptul că, deși creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice a efectuat procedura de 
selecție a unui practian în insolvență în vederea desemnării acestuia în calitate de lichidator judiciar al debitorului, 
comunicăm faptul că debitorul Ghib Eurocontab SRL nu deține în proprietate bunuri urmăribile și nici venituri sau 
disponibilități bănești, astfel în cauză sunt incidente disp. art. 8 alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Ordinul nr. 1443/2019 
privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare 
Fiscală: „(2) Prin excepție de la alin. (1), organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selecție prevăzute de 
prezentul ordin în cazul: c) debitorilor care, la data deschiderii procedurii, nu au venituri sau bunuri urmăribile conform 
Codului de procedură fiscală, indiferent dacă organul fiscal competent a finalizat sau nu procedura de declarare a 
insolvabilității;  
(3) În aceste dosare urmează să fie confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul desemnat prin sentința de 
deschidere. În privința onorariului, organul fiscal central este de acord cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin 
hotărârea de deschidere a procedurii, fără a depăși suma de 5.000 lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix 
și procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes. Pentru practicienii în 
insolvență înregistrați ca plătitor de TVA, onorariul va fi de 5.000 lei, respectiv 5%, exclusiv TVA”. 
9. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment, sunt în cuantum de 90,32 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00011451 25.11.2020 7.32 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către 

administratorul special 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00011452 25.11.2020 7.32 lei comunicare notificare privind intrarea în faliment către debitor  
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3 C.N. Poșta Română SA DIV00011453 25.11.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către AJFP 

Arad 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00011450 25.11.2020 7.32 lei 
comunicare adresă către fostul administrator judiciar CII Bodea 

M. 

5 SC Olimpiq Media SRL  PBL 21994 26.11.2020 61.26 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului în 

ziarul Național din data de 26.11.2020 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura de faliment 
90.32 lei 

 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar în conformitate cu disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, având în vedere disp. art. 45 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 85/2014, respectiv imposibilitatea luării unei 
hotărâri de către creditori în cadrul celor două ședințe ale Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.12.2020, ora 
09:00 și din data de 14.12.2020 ora 09:00, din lipsa de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legal convocați, 
solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să admită prezenta cerere, respectiv să dispună: 
- confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Ghib Eurocontab SRL a societății profesionale de 
practicieni în insolvență 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 G., desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 668 din data de 19.10.2020 pronunțată în 
dosarul nr. 1622/108/2018 de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, 
- confirmarea onorariului fix de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de faliment a debitorului SC Ghib 
Eurocontab SRL și a onorariului variabil de 1% din sumele distribuite creditorilor (exclusiv TVA), în conformitate cu 
disp. art. 8 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (3) din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


