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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1372 Din data de 22.04.2021 

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. 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 art. 174 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raportul cu propunere de închidere a 
procedurii de faliment a debitorului AZ General Trans SRL, întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
în anexă, în număr de 10 (zece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii de faliment a debitorului AZ General Trans SRL,  

întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 1657/111/2019; Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC AZ General Trans SRL 
1. Referitor la disp. art. 72 alin. (6) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința nr. 1018/F/2019 din data de 02.10.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 1657/111/2019, în 
temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului SC AZ General Trans SRL. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit în calitate de administrator 
judiciar provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
2. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  
Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a 
efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC AZ General Trans SRL la sediul din sat Fughiu, comuna Oșorhei, nr. 213, jud. Bihor, 
notificarea nr. 1255/16.10.2019 privind deschiderea procedurii generale a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39876264418 – plic returnat „sediu mutat”;  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4298/29.XI.2011, asociat unic și 
administratorul social al debitoarei este Pop D., data numirii în funcția de administrator social 07.10.2011, durata 
mandatului nelimitată, având puteri depline. 
Astfel, administratorul judiciar a comunicat asociatului și administratorului social Pop D. notificarea nr. 
1256/16.10.2019 privind deschiderea procedurii generale a insolvenței, la sediul debitorului, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire nr. AR39876264468.  
Conform certificatului constatator nr.: 1860357/21.10.2019 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
începând cu data de 24.09.2014, administratorul social al debitoarei este dl. Vanama M. D., -, cu o durată a mandatului 
nelimitată și puteri depline. De asemenea, începând cu data de 24.09.2014, dl. Vanama M. D. este asociatul unic al 
debitorului SC AZ General Trans SRL, cu un aport la capital de 210 lei, echivalent eur capital social - 46.66 eur, 
reprezentând 21 de părți sociale, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100% și puteri depline. 
În ceea ce priveşte notificarea administratorului și asociatului unic dl. Vanama M. D., administratorul judiciar a solicitat 
către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timișoara comunicarea adresei de domiciliu/reşedinţă a lui Vanama M. D..  
Conform adresei nr. 125854/29.10.2019 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, dl. Vanama M. D. nu a 
putut fi identificat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele menționate de administratorul judiciar.  
Administratorul judiciar a formulat adresa nr. 1509/08.11.2019 transmisă Serviciului Pentru Imigrări Al Județului 
Bihor, prin care a solicitat comunicarea adresei de domiciliu/reședință a dl. Vanama M. D., în calitate de asociat unic al 
societății Az General Trans SRL, -. Prin Adresa nr. 831048/Spl BH/19.11.2019 emisă de Serviciul Pentru Imigrări al 
Județului Bihor, a fost comunicat faptul că dl. Vanama M. D. nu figurează în evidențele Inspectoratului General Pentru 
Imigrări.  
Au fost notificați următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului 
AZ General Trans SRL, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 Primăria Municipiului Oradea Oradea, Piața Unirii, nr. 1, 410100, jud. Bihor AR39876264428 

2 
Direcția Regională Vamală Cluj 

Oradea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 2, Corp B, CP 
410519, jud. Bihor 

AR39876264438 

3 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului  

București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 
AR39876264448 



2 
 

4 
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. 
Bihor 

Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2b, jud. Bihor, 
410519 

AR39876264458 

Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC AZ General Trans SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19473/16.10.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din 
data de 16.10.2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.   
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Bihor notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței prin fax, în vederea 
efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, conform dispozițiilor Sentinței nr. 1018/F/2019 din data de 02.10.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor în 
dosarul nr. 1657/111/2019, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență împotriva debitorului SC AZ General Trans SRL nr. 1445/01.11.2019 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 
AZ General Trans SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Banca Transilvania SA; Vista Bank; Unicredit 
Bank SA; Banca Comercială Română; Raiffeisen Bank SA; Alpha Bank Romania SA; Garanti Bank SA; Banca 
Românească SA; BRD Groupe Societe Generale; Libra Internet Bank; Garanti Bank SA; OTP Bank România SA; 
Banca Leumi Romania; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Exim Bank; Idea Bank; Patria Bank; Intesa 
Sanpaolo Bank; Porshe Financie Group Romania.  
Conform adresei nr. 601887/2019-11-01 emisă de Raiffeisen Bank prin Centrul operațional Brașov – Colectiv 
Operațiuni Popriri, debitorul SC AZ General Trans SRL nu a fost identificat în prezent cu conturi deschise la Raiffeisen 
Bank, dar acesta a fost titularul contului IBAN RO76 RZBR 00000600 1467 2991 în perioada 28.06.2012-28.12.2019, a 
contului IBAN RO81 RZBR 000006001467 2998 în perioada 04.01.2013-16.09.2013; a contului IBAN RO64 RZBR 
0000 0600 1469 0861 în perioada 28.06.2012-16.09.2013; a contului IBAN RO27 RZBR 0000 0600 1471 7620 în 
perioada 23.07.2012-16.09.2013.  
3. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării 
inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 25.10.2019, ora 16:00.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1350/25.10.2019, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului SC AZ General Trans SRL.  
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, respectiv dispozițiile Sentinței nr. 1018/F/2019 
din data de 02.10.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1657/111/2019, 
administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților SC AZ General Trans SRL în data de 
25.10.2019, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în 
vederea desemnării administratorului special al societății AZ General Trans SRL. 
Conform Procesului-verbal nr. 1349/25.10.2019 al Adunării Generale a Asociaților SC AZ General Trans SRL, la 
ședința adunării asociaților nu a fost prezent asociatul unic, respectiv președintele de ședință - practician în insolvență 
ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că Adunarea Generală a 
Asociaților SC AZ General Trans SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale referitoare la 
valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege. 
5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul 
întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
privind debitorul SC Az General Trans SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
19993/23.10.2019 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-AZ-General-
Trans-SRL.pdf  
Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
şi de insolvenţă privind debitorul SC Az General Trans SRL se rețin următoarele: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
- debitoarea nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente perioadei 2014-2019; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2013, rezultă că societatea AZ General Trans SRL nu are o structură economico – financiară 
care să-i permită continuarea activității. 
- debitorul SC AZ General Trans SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar 
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• administratorul social nu poate fi gasit. 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC AZ General 
Trans SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – D.G.R.F.P. Cluj prin A.J.F.P. Bihor, precum și a asociatului unic, cu privire la 
propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC AZ General 
Trans SRL a fost publicată în BPI nr. 20668/31.10.2019, comunicată prin fax și prin poștă cu confirmare de primire nr. 
AR39875873901 către creditorul A.J.F.P. Bihor, prin poștă cu confirmare de primire către debitor și afișată pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Notificare-privind-
propunerea-de-intrare-in-faliment-prin-procedura-simplificata-a-debitorului-AZ-General-Trans-SRL.pdf.  
6. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul privind 
cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC AZ General Trans SRL. Acest raport a fost depus la 
dosarul cauzei, afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-AZ-General-
Trans-SRL.pdf. 
Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 20585/30.10.2019.   
7. Referitor la disp. art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014 
Urmare analizei creanței creditorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația 
Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a 
creanţelor formulate împotriva averii debitorului SC AZ General Trans SRL nr. 1868/03.12.2019, acesta fiind depus la 
dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 23086/04.12.2019 afișat pe site-ul administratorului judiciar.  
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC AZ General Trans SRL nr. 1871/03.12.2019 a 
fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 23079/04.12.2019.  
8. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 
Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. 
În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AZ General Trans SRL nr. 3/06.01.2020, tabelul 
fiind publicat în BPI nr.  56/06.01.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-AZ-
General-Trans-SRL.pdf. 
9. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014  
Având în vedere dispozițiile Sentinței nr. 1018/F/2019 din data de 02.10.2019 pronunţată de către Tribunalul Bihor, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1657/111/2019, administratorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale 
a Creditorilor la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 
16.12.2019, ora 12:00, având ordinea de zi: 
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC AZ General Trans SRL. 
(2).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea nr. 1018/2019 din 02.10.2019. 
(3).Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență împotriva debitorului AZ General Trans SRL nr. 1246/15.10.2019, publicată în BPI 
nr. 19473/16.10.2019 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-
insolventa-impotriva-SC-AZ-General-Trans-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 2124/16.12.2019, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 16.12.2019 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. Astfel, 
având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de 
a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 2124/16.12.2019 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 24054/17.12.2019 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-AZ-General-Trans-SRL-din-
16.12.2019.pdf 
Administratorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 07.01.2020, ora 11:00, 
la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea 
ordine de zi: 
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC AZ General Trans SRL. 
(2).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea nr. 1018/2019 din 02.10.2019. 
(3).Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.”  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.01.2020, a fost publicat în BPI nr. 24042/17.12.2019 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
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content/uploads/2019/10/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-SC-AZ-General-
Trans-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 23/07.01.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 07.01.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. Astfel, 
având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de 
a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 23/07.01.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
243/08.01.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-AZ-General-Trans-SRL-din-data-de-
07.01.2020.pdf  
Administratorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 16.01.2020, ora 10:00, 
la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea 
ordine de zi: 
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC AZ General Trans SRL. 
(2).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința nr. 1018/F/2019 din data de 02.10.2019. 
(3).Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.”  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.01.2020, a fost publicat în BPI nr. 312/08.01.2020 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Convocarea-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-AZ-General-Trans-SRL-in-data-de-
16.01.2020.pdf  
Conform Procesului-verbal nr. 136/16.01.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 16.01.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. Astfel, 
având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de 
a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 136/16.01.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre 
publicare în BPI și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-AZ-General-Trans-SRL-
din-data-de-16.01.2020.pdf  
10. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A, b din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința nr. 32/2020 din data de 22.01.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 1657/111/2019, în 
temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de 
administrare al debitorului SC AZ General Trans SRL cu sediul în sat Fughiu, comuna Oșorhei, nr. 213, jud. Bihor, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1834/2011, CUI 29242029. 
În temeiul art. 38 și art. 145 alin. (1) lit. A, b din Legea nr. 85/2014, s-a dispus începerea procedurii de faliment a 
debitorului SC AZ General Trans SRL, respectiv este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 
Consultant Insolvență SPRL. 
11. Referitor la disp. art. 99 și art. 146 din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 146 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat 
următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC AZ General Trans SRL la sediul din sat Fughiu, comuna Oșorhei, nr. 213, jud. Bihor, 
notificarea nr. 368/31.01.2020 privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39873895618 – plic returnat cu mențiunea „mutat”;  
- având în vedere imposibilitatea identificării adresei de domiciliu a asociatului unic și administratorului dl. Vanama M. 
D., lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 369/31.01.2020 privind deschiderea procedurii de faliment, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la sediul debitorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39873895638 – plic returnat cu mențiunea „mutat”;  
- lichidatorul judiciar a comunicat creditorului D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bihor prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire notificarea privind deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC AZ General Trans SRL 
nr. 367/31.01.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39873895628;  
- lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC AZ 
General Trans SRL instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului.  
Notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC AZ General Trans SRL a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2181/03.02.2020, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-
impotriva-debitorului-SC-AZ-General-Trans-SRL.pdf, precum şi în cotidianul Național din data de 04.02.2020, 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 de faliment împotriva debitorului SC AZ General 
Trans SRL nr. 366/31.01.2020 prin fax, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
12. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014  
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Lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor la sediul din Timișoara, str. Daliei, nr. 
8, mansardă, jud. Timiș, în data de 12.02.2020, ora 12:00, având ordinea de zi: 
„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
nr. 32/2020 pronunțată în data de 22.01.2020. 
(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga 
procedură de insolvență și de faliment a debitorului SC AZ General Trans SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 
5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), 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.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 12.02.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 19.02.2020, la ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar, 
cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 
procedurii de faliment împotriva debitorului AZ General Trans SRL nr. 328/30.01.2020, publicată în BPI nr. 
2181/03.02.2020 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-impotriva-debitorului-SC-AZ-General-
Trans-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 491/12.02.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 12.02.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. Astfel, 
având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de 
a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 491/12.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 2924/12.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-AZ-General-Trans-SRL-
din-data-de-12.02.2020.pdf  
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 12.02.2020, 
lichidatorul judiciar a reconvocat Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 19.02.2020, la ora 
12:00 la sediul lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Conform Procesului-verbal nr. 577/19.02.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 19.02.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. Astfel, 
având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de 
a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 577/19.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 3524/20.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-AZ-General-Trans-SRL-
din-data-de-19.02.2020.pdf  
Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor la sediul din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, în data de 26.02.2020, ora 12:00, având ordinea de zi: 
„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
nr. 32/2020 pronunțată în data de 22.01.2020. 
(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga 
procedură de insolvență și de faliment a debitorului SC AZ General Trans SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 
5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), 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.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 3446/19.02.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Convocator-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-SC-AZ-General-Trans-SRL-din-data-de-26.02.2020.pdf  
Conform Procesului-verbal nr. 664/26.02.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AZ General 
Trans SRL din data de 26.02.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. Astfel, 
având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de 
a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 664/26.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 4006/27.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-AZ-General-Trans-SRL-din-data-de-
26.02.2020.pdf  
13. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 617/21.02.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului AZ General Trans SRL.  
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Prin adresa nr. 372804/22.10.2019, Primăria Municipiului Oradea a comunicat că societatea AZ General Trans SRL nu 
figurează în baza de date a instituției respective.  
Conform adresei nr. 78/07.01.2020 comunicată de Primăria Comunei Oșorhei, societatea debitoare nu figurează în 
evidențele primăriei cu bunuri mobile sau imobile. 
Conform Certificatului de identificare a numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele proprietarului 
nr. 122395/25.10.2019 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, nu au fost identificate în evidențele 
O.C.P.I. Bihor înregistrări referitoare la bunurile imobile deținute de SC AZ General Trans SRL.  
De asemenea administratorul judiciar a transmis adresa nr. 1321/24.10.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Bihor, prin fax și prin 
poștă cu confirmare de primire nr. AR39876395132 prin care am solicitat să comunice dacă debtioarea figurează în 
evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule.  
Conform Adresei nr. 69143/08.11.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, au fost furnizate următoarele date cu privire la autovehiculele deținute de SC AZ 
General Trans SRL: 
• Certif. 368069; Stare: înmatriculat; Data emiterii: 22.02.2012; Nr. Înmatr.: BH 11 MWY; Marca: DAF FT95.430S380 
XF95.430 XF 95.430; Culoare: Galben; An fabr.: 2004; Șasiu: XLRTE47XS0E650469; Motor: U65553; CIV: J276171.  
Administratorul judiciar a transmis cererea nr. 1839/28.11.2019 prin poștă cu confirmare de primire nr. 
AR39875399850 către Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor, Serviciul de Investigații Criminale, prin care a 
solicitat sprijinul în identificarea și imobilizarea următorului bun mobil și comunicarea acestui fapt către administratorul 
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G., considerând că acesta a fost 
sustras, având în vedere faptul că administratorul social Vanama M. D. nu a pus la dispoziţia subscrisei bunul mobil 
menționat: 
Autovehicul marca DAF FT95.430S380 XF95.430 XF 95.430; Nr. Înmatr.: BH 11 MWY;  Șasiu: 
XLRTE47XS0E650469; Motor: U65553; Culoare: Galben; An fabr.: 2004; CIV: J276171; Certif. 368069; Stare: 
înmatriculat; Data emiterii: 22.02.2012.  
Prin intermediul adresei nr. 108853/SIC/DC/16.12.2019, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin Serviciul de 
Investigații Criminale a comunicat faptul că Autovehicul marca DAF FT95.430S380, de culoare galbenă, cu numărul de 
înmatriculare BH 11 MWY și numărul de identificare XLRTE47XS0E650469; Motor: U65553, este urmărit ca bun 
căutat pentru executare silită având ID de sechestru 31621 în dosarul de executare nr. 29242029 din data de 31.05.2017, 
cu executor judecătoresc ANAF AJFP Bihor. Având în vedere acest aspect, în momentul identificării autoutilitarei în 
trafic de către organelel de poliție, în baza semnalării existente și prezentate, se va proceda la reținerea documentelor de 
identitate aparținând acesteia și informarea executorului judecătoresc.  
Având în vedere nepredarea de către administratorul statutar Vanama M. D. a bunului mobil autovehicul marca DAF 
FT95.430S380, de culoare galbenă, cu numărul de înmatriculare BH 11 MWY și numărul de identificare 
XLRTE47XS0E650469; Motor: U65553, în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
formulat cerere de chemare în judecată atât a foștilor administratori, cât și a administratorului Vanama M. D., fiind 
constituit dosarul nr. 1657/111/2019/a1. 
Menționăm faptul că, 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. 
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.. 
14. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului Vanama M. D., precum și a foștilor 
administratori Podilă G., Drăgoi G. și Pop D. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014  în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Bihor. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1657/111/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 09.12.2020. 
Lichidatorul judiciar a formulat și a depus la dosarul cauzei răspunsul la întâmpinarea formulată de pârâții Podilă G. M., 
Pop D. și Drăgoi G., prin Cabinet de Avocat Marin R. A.. De asemenea, subscrisa a comunicat răspunsul la întâmpinare 
și către reprezentantul convențional al pârâților, atât prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire, cât și prin e-mail. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2020, s-a amânat judecarea cauzei pentru data de 17.03.2021. 
Având în vedere notele de ședință depuse de pârâții Podilă G. M., Pop D. și Drăgoi G., prin Cabinet de Avocat Marin R. 
A., subscrisa a comunicat către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor Cererea nr. 
282/25.01.2021, respectiv Cererea nr. 611/19.02.2021, prin care a solicitat comunicarea valorii actualizate a creanței 
deținute de creditorul Administrația Județeană A Finanțelor Publice Bihor împotriva debitorului AZ General Trans SRL 
(inclusiv vă rugăm să ne comunicați documentele justificative prin care a fost actualizată creanță -  decizii de anulare 
obligații fiscale accesorii, etc.), având în vedere următoarele: 
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- Creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor a fost înscris în Tabelul 
definitiv întocmit împotriva debitorului AZ General Trans SRL nr. 3/06.01.2020, publicat în BPI nr. 56/06.01.2020 cu o 
creanță în valoare de 152,508.00 lei; 
- Lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată a administratorului și foștilor administratori ai societății 
debitoare AZ General Trans SRL în temeiul art. 161 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru cauzarea apariției stării de 
insolvență, solicitând obligarea pârâților la plata către debitorul AZ General Trans SRL a pasivului în valoare de 
152,508.00 lei, fiind constituit dosarul nr. 1657/111/2019/a1; 
- Conform susținerilor pârâtei Podilă G. M. în calitate de fost administrator al debitorului AZ General Trans SRL, din 
cuprinsul notelor de ședință depuse la dosarul 1657/111/2019/a1, în data de 07.12.2020 aceasta a procedat la achitarea 
creanței fiscale datorate în sumă de 75.254 lei, conform chitanței seria TS076 nr. 10000768752/07.12.2020, iar obligații 
fiscale accesorii în valoare de 48.579 lei au fost anulate în baza OUG nr. 69/2020. Menționăm faptul că pârâta nu a 
comunicat nicio dovadă cu privire la achitarea creanței fiscale. 
Conform Adresei nr. BH – REG 7829/17.03.2021 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, 
debitorul AZ General Trans SRL figurează în evidențele fiscale la data de 17.03.2021 cu obligații de plată neachitate în 
valoare de 28.207 lei, reprezentând valoarea actualizată a pasivului rămas neacoperit datorat de debitorul AZ General 
Trans SRL. 
Menționăm faptul că, în urma plății debitului datorat prin Decizia nr. 1140/05.03.2019 de angajare a răspunderii 
solidare de către Podilă G. M., a fost emisă 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. 
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. 
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. 
În conformitate disp. art. 169 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 lichidatorul judiciar a notificat creditorii societății 
debitoare AZ General Trans SRL prin notificarea nr. 1175/09.04.2021 publicată în BPI nr. 6458/12.04.2201, cu privire 
la faptul că, 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. 
15. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014   
În cadrul procedurii generale de insolvență a debitorului AZ General Trans SRL, administratorul judiciar a întocmit 
următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC AZ General Trans SRL nr. 1425/30.10.2019, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 02.11.2019, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
20810/04.11.2019 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-02.11.2019.pdf; 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 1842/28.11.2019, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 02.12.2019, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
22782/29.11.2019 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-02.12.2019.pdf; 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 16/06.01.2020, întocmit 
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pentru termenul lunar din data de 02.01.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 128/07.01.2020 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-02.01.2020.pdf; 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 220/16.01.2020, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 22.01.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
1178/20.01.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-22.01.2020.pdf. 
În cadrul procedurii de faliment a debitorului AZ General Trans SRL, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele 
rapoarte de activitate: 
- Raportul lunar 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 AZ General Trans SRL nr. 561/18.02.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.02.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3432/19.02.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-22.02.2020.pdf; 
- Raportul lunar 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 AZ General Trans SRL nr. 914/19.03.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.03.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5547/23.03.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.03.2020.pdf; 
- Raportul lunar 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 AZ General Trans SRL nr. 1194/16.04.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.04.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6556/21.04.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.04.2020.pdf; 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 1470/21.05.2020, întocmit pentru 
termenul de judecată din data de 27.05.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7866/22.05.2020 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-fond-27.05.2020.pdf. 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 1790/18.06.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.06.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 10102/22.06.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.06.2020.pdf. 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 2166/17.07.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.07.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 11891/20.07.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.07.2020.pdf. 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 2552/18.08.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.08.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13535/18.08.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.08.2020.pdf. 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 3032/21.09.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.09.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 15538/22.09.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.09.2020.pdf.   
- 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 AZ General Trans SRL nr. 3400/08.10.2020, întocmit pentru 
termenul de judecată din data de 14.10.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 16822/09.10.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-fond-14.10.2020.pdf.   
- 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 AZ General Trans SRL nr. 3982/20.11.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.11.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 19918/23.11.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.11.2020.pdf;   
- 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 AZ General Trans SRL nr. 4371/22.12.2020, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.12.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 21841/23.12.2020 şi afișat pe 
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site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.12.2020.pdf; 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 262/22.01.2021, întocmit pentru 
termenul de judecată din data de 03.02.2021, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 1393/26.01.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-fond-03.02.2021.pdf; 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 609/19.02.2021, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.02.2021, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3299/22.02.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.02.2021.pdf; 
- 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 AZ General Trans SRL nr. 924/22.03.2021, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.03.2021, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5217/23.03.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
activitate-SC-AZ-General-Trans-SRL-termen-lunar-22.03.2021.pdf.  
16. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar/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 320,37 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00012564 16.10.2019 43.80 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea 

procedurii simplificate a insolvenței către creditori, 
debitor, asociat 

2 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
1860357 21.102019 20.00 lei 

Furnizare informații despre debitor - Adresa-
Funizare informații nr. 1860357/21.10.2019 

3 SC Olimpiq Media SRL  PBL14259 16.10.2019 46.65 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență în ziarul Evenimentul zilei 

din 16.10.2019 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00051434 24.10.2019 14.60 lei 

comunicare adrese către OCPI și Servicul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculări a Vehiculelor din cadrul Instituției 
Prefectului Jud. Bihor 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00053152 04.11.2019 7.30 lei 
transmitere notificare nr. 1433/30.10.2019 către 

A.J.F.P. Bihor 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00014082 15.11.2019 7.30 lei 
transmitere adresa nr. 1638/15.11.2019 către 

Primăria Municipiului Oradea 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00013623 28.11.2019 9.40 lei comunicare cerere către IPJ Bihor 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00001310 03.02.2020 21.00 lei 
comunicare notificări privind deschiderea procedurii 
de faliment către debitor, asociatul unic și creditorul 

bugetar 

9 SC Olimpiq Media SRL  PBL 16686 04.02.2020 60.64 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

de faliment în ziarul Național din 04.02.2020 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00001499 07.02.2020 10.70 lei 
comunicare adresă solicitare date de identificare 

către ORC Bihor 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00001670 12.02.2020 7.32 lei 
comunicare somație către fostul administrator 

Podila G. 

12 C.N. Poșta Română SA DIV00001671 12.02.2020 7.32 lei 
comunicare somație către fostul administrator 

Drăgoi G. 

13 C.N. Poșta Română SA DIV00001669 12.02.2020 7.32 lei 
comunicare somație către fostul administrator Pop 

D. 

14 C.N. Poșta Română SA DIV00001672 12.02.2020 30.00 lei 
comunicare somație către administratorul Vanama 

M. D. 

15 C.N. Poșta Română SA DIV00003393 31.03.2020 16.10 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii 

administratorilor sociali către Tribunalul Bihor 

16 C.N. Poșta Română SA 
DIV00005381

1 
04.12.2020 10.92 lei 

comunicare răspuns la întâmpinare către 
reprezentantul convențional al pârâților 

Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor de procedură 

320.37 lei 

17. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare AZ General Trans SRL nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și nu 
sunt fonduri de distribuit în cadrul prezentei proceduri de faliment,  în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 
85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii de faliment a debitorului 
AZ general trans SRL, Descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice îndatoriri sau 
responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL în 
cuantum de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență și faliment a debitorului SC AZ General 
Trans SRL, 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  și 
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plata sumei de 320,37 lei reprezentând sume avansate de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru 
plata cheltuielilor din cadrul procedurii generale de insolvență și de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


