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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 855 Din data de 16.03.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3190/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Harja Radu 
Ciprian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC Iovera Construct SRL, cod de identificare fiscală: 19298545; Sediul social: Satul Borș, Comuna Borș, 
nr. 258 B, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/2555/2006. 
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 Iovera Construct SRL, 
conform Sentinței nr. 60/F/2021 din data 21.01.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
3190/111/2019, 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, privind 
debitorul SC Iovera Construct 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, privind debitorul SC Iovera Construct SRL  

Număr dosar 3190/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Harja Radu Ciprian 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Iovera Construct SRL 
1. 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 Iovera Construct SRL nr. 558/16.02.2021 pentru 
termenul lunar din data de 17.02.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3106/18.02.2021 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-
activitate-SC-Iovera-Construct-SRL-termen-lunar-17.02.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Întrucât documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar de către administratorul Varga R. 
Gh., acesta nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014. 
Administratorul social al debitoarei dl. Varga R. Gh. prejudiciază creditorii debitoarei, prin faptul că nu colaborează cu 
administratorul judiciar în vederea identificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului Iovera 
Construct SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  
Administratorul social Varga R. Gh. nu a predat administratorului judiciar documentele financiar-contabile aferente 
activității economice desfășurate de către debitor. 
Administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Varga R. Gh. în temeiul 
art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014, către Tribunalul Bihor. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 3190/111/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 18.03.2021. 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul special dl. Varga R. Gh. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 02.02.2021, la ora 14:00, la sediul 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 389/02.02.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei Iovera Construct SRL, întrucât admnistratorul staturar Varga R. Gh. nu s-a 
prezentat la sediul social al debitorului, în conformitate cu notificarea comunicată.   
Conform adresei nr. 4826/05.10.2020 comunicată de Primăria Comunei Borș, debitorul Iovera Construct nu a figura în 
ultimii 2 ani și nici nu figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri mobile sau imobile impozabile.   
Conform Certificatului nr. 101844/28.09.2020 privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară 
după numele proprietarului, emis de O.C.P.I. Bihor, după denumierea Iovera Construct SRL, CUI 19298545, nu au fost 
identificare înregistrări referitoare la bunuri imobile.  
Conform adresei nr. 68187/28.09.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, Iovera Construct SRL nu figurează în evidențele Serviciului Public Comunitar 
Regim permise de Coducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bihor cu autovehciule în proprietate și nici nu a avut în 
ultimii 2 ani. 
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 faliment sunt în cuantum de 199,76 lei, astfel: 
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1 SC Olimpiq Media SRL  PBL20642 22.09.2020 59.10 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii generale de 

insolvență în ziarul Național din data de 22.09.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00008750 22.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către asociatul unic și administratorul 

Varga R. Gh. 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00008751 22.09.2020 7.32 lei comunicare notificare către debitorul Iovera Construct SRL 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00009040 29.09.2020 21.30 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii generale 

de insolvență către creditori 

5 
Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bihor 

1783192 07.10.2020 20.00 lei 
solicitare informații debitor - Adresa-furnizare informații nr. 

1783192/07.10.2020 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00009428 09.10.2020 7.32 lei 
comunicare notificare privind propunerea de intrare în 

faliment prin procedura simplificată către administratorul 
Varga R. Gh. 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00009429 09.10.2020 7.32 lei 
comunicare notificare privind propunerea de intrare în 

faliment prin procedura simplificată către creditorul A.J.F.P. 
Bihor 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00009776 16.10.2020 7.32 lei comunicare notificări către administratorul Varga R. Gh. 

9 SC Olimpiq Media SRL  PBL 23218 02.02.2021 41.46 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment în ziarul 

Național din data de 02.02.2021 

10 C. N. Poșta Română S.A. DIV00000897 26.01.2021 21.30 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către 

debitor, administrator și AJFP Bihor 

 

Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 
pentru plata cheltuielilor din procedura generală de 

insolvență și de faliment 
199.76 lei 

 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
soluționării dosarului nr. 3190/111/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului social 
Varga R. Gh. în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 către Tribunalul Bihor 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.  


