
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 575 Din data de 17.02.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 101/111/2021; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Radu Cătălin 
Hulea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC Bioframe SRL, cod de identificare fiscală: 19168596; Sediul social: Oradea, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 89, bl. R18, sc. A, ap. 43, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/2263/2006. 
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 Bioframe SRL, conform 
Încheierii nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 modificată prin Încheierea de ședință a Camerei de Consiliu din data de 
20.01.2021 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Încheierea nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 pronunțată în 
dosarul nr. 101/111/2021 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 
comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată 
de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Bioframe SRL, în anexă, în număr 
de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Bioframe SRL  

Număr dosar 101/111/2021; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Radu Cătălin Hulea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Bioframe SRL 
1. Referitor la disp. art. 38 alin. (2) lit. e), art. 71 alin. (1) și art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 modificată prin Încheierea de ședință a Camerei de Consiliu din data 
de 20.01.2021 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Încheierea nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 pronunțate în 
dosarul nr. 101/111/2021 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 38 alin. (2) lit. e), art. 71 alin. (1) 
și art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva 
debitorului Bioframe SRL, cu sediul social în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 89, bl. R18, sc. A, ap. 43, jud. Bihor, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/2263/2006, CUI 19168596, 
respectiv s-a dispus desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL 
prin reprezentat legal ec. Popescu G. 
2. Referitor la disp. art. 64 și art. 147 din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 147 alin. (1), respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC Bioframe SRL la sediul social din Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 89, bl. R18, sc. A, 
ap. 43, jud. Bihor, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 301/26.01.2021, prin e-mail 
și prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39867406384;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Bioframe SRL 
nr. 302/26.01.2021 către asociatul și administratorul Lucaci C., la adresa de domiciliu, prin e-mail și prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39867406384;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Bioframe SRL 
nr. 303/26.01.2021 către asociatul Lucaci R. C., la adresa de domiciliu, prin e-mail și prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39867406384;  
Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva 
debitorului Bioframe SRL prin e-mail și poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire următorilor creditori: 

Nr. 
crt. Destinatar 

Notificarea nr. Confirmare de primire 

1 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor 299/26.01.2021 AR39867406404 
2 Municipiul Oradea 300/26.01.2021 AR39867406394 
3 Biroul Vamal De Interior Bihor 306/26.01.2021 prin e-mail 
4 Directia Regionala Vamala Cluj 305/26.01.2021 prin e-mail 
5 Autoritatea pentru administrarea Activelor statului 304/26.01.2021 prin e-mail 

Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Bioframe SRL nr. 
286/25.01.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1493/27.01.2021, afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Notificare-privind-
deschidere-procedura-simplificata-de-insolventa-SC-Bioframe-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 
26.01.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Bihor notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC 
Bioframe SRL nr. 288/25.01.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
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De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea de deschidere a 
procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Bioframe SRL nr. 289/25.01.2021 Judecătoriei Oradea 
prin e-mail.  
Conform dispozițiilor Încheierii nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 modificată prin Încheierea de ședință a Camerei de 
Consiliu din data de 20.01.2021 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Încheierea nr. 5/F/2021 din data 
18.01.2021 pronunțate în dosarul nr. 101/111/2021 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, lichidatorul judiciar a 
procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului SC 
Bioframe SRL nr. 307/26.01.2021 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 
Bioframe SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Eximbank SA, BRD Groupe Societe Generale; Alpha 
Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și 
validare date; Garanti Bank SA; Porshe Financie Group Romania; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin 
- sucursala Romania; First Bank România; Idea Bank; OTP Bank România SA; Patria Bank SA; UniCredit Bank SA. 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Lucaci C. cu privire la efectuarea inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 02.02.2021, la ora 13:00, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3308/02.10.2020, nu există bunuri în averea debitorului Bioframe SRL.  
Conform adresei nr. 31205/09.02.2021 emisă de Municipiul Oradea prin Direcția Economică, debitorul Bioframe SRL 
nu figurează cu bunuri impozabile în baza de date a instituției.  
Conform adresei nr. 65377/10.02.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, debitorul nu figurează în prezent cu autovehicule înmatriculate.  
4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
asociaților societății Bioframe SRL dl. Lucaci C. și dna Lucaci R. C.  în data de 02.02.2021, la ora 12:00, la sediul 
social al debitorului, cu următoarea ordinea de zi: „1. Desemnarea administratorului special al societății debitoare 
Bioframe SRL, care să reprezinte interesele societății și ale asociaţilor și care să participe la procedură pe seama 
debitorului, precum și stabilirea retribuției acestuia. în vederea desemnării administratorului special al societății  
debitoare”.  
Conform Procesului-verbal nr. 387/02.02.2021, Adunarea Generală a Asociaților SC Bioframe SRL a hotărât 
desemnarea în calitate de administrator special al societății debitoare Bioframe SRL pe dl. Lucaci C., identificat prin -.  
5. Situaţia financiară a debitorului SC Bioframe SRL 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, debitorul Bioframe SRL nu deține bunuri mobile sau 
disponibilități bănești în casierie, respectiv înregistrează creanțe la clienți în valoare de 1.796,24 lei și active imobilizate 
în valoare de 2.239,20 lei.  
Conform Avizului de inspecție fiscală nr. F-BH 81/01.02.2021 emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bihor, începând cu data de 08.02.2021 debitorul Bioframe SRL a făcut obiectul unei inspecții fiscale având ca obiectiv 
verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale și/sau a operațiunilor relevante pentru inspecția fiscală, a 
corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare și a obligațiilor fiscale 
principale privind taxa pe valoare adăugată în perioada 01.03.2019 – 30.09.2020.  
6. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 91,22 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 23099 26.01.2021 69.92 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență în ziarul Național din data de 
26.01.2021 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00000899 26.01.2021 21.30 lei comunicare notificare către asociați, debitor și creditori 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
91.22 lei 

 

7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în vederea întocmirii 
tabelului preliminar de creanțe și îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 
85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


