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Notificarea creditorilor debitorului AZ General Trans SRL 

Nr.: 1175 Din data de 09.04.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1657/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Rădocă 
Nicoleta. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC AZ General Trans SRL, cod de identificare fiscală: 29242029; Sediul social: Sat Fughiu, comuna 
Oșorhei, nr. 213, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/1834/2011. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului AZ General Trans SRL nr. 
3/06.01.2020 publicat în BPI nr. 56/06.01.2020. 
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 AZ General Trans SRL, 
conform Sentinței nr. 32/F/2020 din 22.01.2020 pronunțată în dosarul nr. 1657/111/2019 de către Tribunalul Bihor, 
Secţia a II - a Civilă, în temeiul disp. art. 169 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, notifică creditorii debitorului AZ General 
Trans SRL:  
- Prin Sentința nr. 378/F/2021 din data de 31.03.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secţia a II - a Civilă în dosarul nr. 
1657/111/2019/a1, judecătorul-sindic a dispus: admite în parte excepția lipsei de interes a acțiunii. Respinge acțiunea în 
parte ca lipsită de interes, în parte ca neîntemeiată, exercitată de reclamant-lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenței debitorului AZ General Trans SRL, în contradictoriu cu pârâții 
Vanama M. D., Podilă G., Drăgoi G. și Pop D. 
Menționăm faptul că, dosarul nr. 1657/111/2019/a1 a avut ca obiect cererea de chemare formulată de licihidatorului 
judiciar al debitorului AZ General Trans SRL Consultant Insolvență SPRL, a pârâților Vanama M. D., Podilă G. M., 
Drăgoi G. și Pop D., în calitate de administratori ai societății debitoare, formulată în temeiul art. 161 alin. (1) lit. a), c) și 
d) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat obligarea pârâților la plata către debitoare a sumei de 152.508 lei 
reprezentând pasivul societății. 
- Din considerentele Sentinței nr. 378/F/2021 din data de 31.03.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secţia a II - a 
Civilă în dosarul nr. 1657/111/2019/a1, se reține faptul că, A.J.F.P. Bihor a emis împotriva pârâților Vanama M. D., 
Podilă G. M. și Drăgoi G. următoarele decizii: Decizia de angajare a răspunderii patrimoniale nr. 1139 din data de 
05.03.2019 a administratorului Vanama M. D.; Decizia de angajare a răspunderii patrimoniale nr. 1138 din data de 
05.03.2019 a administratorului Drăgoi G.; Decizia de angajare a răspunderii patrimoniale nr. 1140 din data de 
05.03.2019 a dnei Podilă G. M.. 
Mai mult decât atât, pârâta Podilă G. M. a procedat la plata debitului de 75.254 lei datorat prin Decizia nr. 
1140/05.03.2019 de angajare a răspunderii solidare, respectiv conform dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 69 din 14 
mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 
măsuri fiscale, A.J.F.P. Bihor a emis Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. 94704/29.12.2020 și Decizia 
de anulare a obligațiilor de plată accesori nr. 94704.2/10.03.2021 prin care au fost anulate obligațiile bugetare accesorii 
în valoare de 46.714 lei. 
Cu privire la pârâtul Pop D., acesta a deținut funcția de administrator înainte ca societatea AZ General Trans SRL să 
înregistreze obligații fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului, astfel că, acțiunea formulată față de acest 
pârât a fost respinsă ca neîntemeiată. 
- Având în vedere deliberările judecătorului-sindic, lichidatorul judiciar nu intenționează să formuleze apel împotriva 
Sentinței nr. 378/F/2021 din data de 31.03.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secţia a II - a Civilă în dosarul nr. 
1657/111/2019/a1, publicată în BPI nr. 6273/08.04.2021. 
- Împotriva acestei hotărâri calea de atac poate fi exercitată de către orice creditor interesat care deține mai mult de 30% 
din valoarea creanțelor înscrise la masa credală a debitorului AZ General Trans SRL, în conformitate cu disp. art. 169 
alin. (7) teza II-a din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


