
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 1640 Din data de 12.05.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1331/88/2019; Tribunal Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal.; Judecător sindic: Luminița Niculache 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127. 
3. Debitor: SC Build Arch Confort SRL, cod de identificare fiscală: 36741471; Sediul social: loc. Tulcea, str. 1848, nr. 
5, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Tulcea; Număr de ordine în registrul comerţului J36/532/2016. 
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 Build Arch Confort SRL, 
conform Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din 12.06.2020 și a Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din 
data de 18.06.2020, pronunţate de către Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în 
dosarul nr. 1331/88/2019, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Build Arch Confort SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

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

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Build Arch Confort SRL 
Număr dosar 1331/88/2019, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic Luminița Niculache 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Build Arch Confort SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 12.02.2021, lichidatorul 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, privind debitorul SC Build Arch Confort SRL nr. 438/05.02.2021, 
pentru termenul de judecată din data de 12.02.2021, a fost înregistrat la dosarul cauzei în data de 819/12.03.2021, 
pubicat în BPI nr. 2260/08.02.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-activitate-SC-Build-Arch-Confort-SRL-termen-fond-
12.02.2021.pdf - extras BPI nr. 2260/08.02.2021 anexat raportului de activitate nr. 819/12.03.2021 înregistrat la dosarul 
cauzei în data de 15.03.2021; 
- 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, privind debitorul SC Build Arch Confort SRL nr. 819/12.03.2021, 
pentru termenul lunar din data de 15.03.2021, a fost înregistrat la dosarul cauzei în data de 15.03.2021, pubicat în BPI 
nr. 4952/18.03.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Raport-de-activitate-SC-Build-Arch-Confort-SRL-termen-lunar-15.03.2021.pdf  - extras BPI 
nr. 4952/18.03.2021 anexat raportului de activitate nr. 1247/14.04.2021 înregistrat la dosarul cauzei în data de 
15.04.2021; 
- 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, privind debitorul SC Build Arch Confort SRL nr. 1247/14.04.2021, 
pentru termenul lunar din data de 15.04.2021, a fost înregistrat la dosarul cauzei în data de 15.04.2021, pubicat în BPI 
nr. 6788/15.04.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-SC-Build-Arch-Confort-SRL-termen-lunar-15.04.2021.pdf. 
II. Referitor la valorificarea bunului imobil din averea debitorului 
În conformitate cu Regulamentul de valorificare a bunului imobil aprobat prin hotărârea Adunării Generale a 
Creditorilor din 23.09.2020, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea 
debitorului SC Build Arch Confort SRL la prețul de 80% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 
acest preț.  
Astfel, au fost organizate următoarele licitații: 
1. Licitația publică organizată în data de 02.03.2021 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.olx.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro; 
• în cotidianul Național din 23.02.2021;  
• anunțul de licitație publică a fost afișat la Primăria Municipiului Tulcea. 
La licitația publică din data de 02.03.2021 s-a înscris un singur ofertant, respectiv: persoana fizică Pancrat M., -, 
reprezentat convențional de Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, prin avocat Duţulescu L., conform împuternicirii 
avocațiale seria MH nr.0124623 din 02.03.2021, care a formulat oferta de achiziție nr. 1/01.03.2021 pentru bunul imobil 
teren intravilan în suprafață de 2.251 mp situat în Tulcea, jud. Tulcea, înscris în CF nr. 42757 Tulcea, categoria de 
folosință arabil, tarla 69, parcelă 2080, din averea debitorului Build Arch Confort SRL, prin care a oferit prețul de 
26.800 EURO exclusiv TVA (31.892 EURO inclusiv TVA), a achiziționat Caietul de sarcini în valoare de 500 lei + 
TVA (595,00 lei inclusiv TVA) prin virarea contravalorii în contul unic de insolvență al debitorului Build Arch Confort 



SRL - cod IBAN RO25 BTRL RONC RT05 6794 4101 deschis la Banca Transilvania SA (conform tranzacție nr. 
referință 8327539/01.03.2021), respectiv a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de 
pornire reprezentând 2.680 EURO, prin virarea sumei de 3.200,39 EURO (respectiv 15.600 lei la cursul valutar BNR 
din data plății 01.03.2021 de 4,8744 lei/EURO) în contul unic de insolvență al debitorului Build Arch Confort SRL - 
cod IBAN RO25 BTRL RONC RT05 6794 4101 deschis la Banca Transilvania SA (conform tranzacție nr. referință 
8327539/01.03.2021), şi a depus documentele prevăzute de regulamentul de vânzare a bunului imobil. 
Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 701 din data de 02.03.2021, Bunul imobil Teren intravilan în 
suprafață de 2.251 mp situat în Tulcea, jud. Tulcea, înscris în CF nr. 42757 Tulcea, categoria de folosință arabil, tarla 
69, parcelă 2080, din averea debitorului Build Arch Confort SRL a fost adjudecat de către persoana fizică Pancrat M., -, 
la prețul de 26.800 EURO exclusiv TVA (31.892 EURO inclusiv TVA). 
Menționăm faptul că, valorificarea bunului imobil din averea debitorului SC Build Arch Confort SRL – în faliment, se 
face cu aplicarea cotei TVA de 19%, conform disp. 292 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
Conform Actului de adjudecare nr. 741 din data de 05.03.2021 adjudecatarul Pancrat M., -, a achitat integral prețul 
bunului imobil teren intravilan în suprafață de 2.251 mp situat în Tulcea, jud. Tulcea, înscris în CF nr. 42757 Tulcea, 
categoria de folosință arabil, tarla 69, parcelă 2080, din averea debitorului Build Arch Confort SRL, de 26.800 EURO 
exclusiv TVA (31.892 EURO inclusiv TVA), astfel: 
- a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de pornire, prin virarea sumei de 3.200,39 EURO 
(respectiv 15.600 lei la cursul valutar BNR din data plății 01.03.2021 de 4,8744 lei/EURO) în contul unic de insolvență 
al debitorului Build Arch Confort SRL - cod IBAN RO25 BTRL RONC RT05 6794 4101 deschis la Banca Transilvania 
SA (conform tranzacție nr. referință 8327539/01.03.2021) ;  
- a achitat diferența de preț de 28.691,61 EURO (respectiv 139.923,24 lei la cursul valutar BNR din data plății 
03.03.2021 de 4,8768 lei/EURO) în contul unic de insolvență al debitorului Build Arch Confort SRL - cod IBAN RO25 
BTRL RONC RT05 6794 4101 deschis la Banca Transilvania SA (conform OP nr. 02/04.03.2021).  
Transferul dreptului de proprietate de la debitorul SC Build Arch Confort SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
la adjudecatarul persoana fizică Pancrat M., -, a bunului imobil teren intravilan în suprafață de 2.251 mp situat în 
Tulcea, jud. Tulcea, înscris în CF nr. 42757 Tulcea, categoria de folosință arabil, tarla 69, parcelă 2080, la prețul de 
26.800 EURO exclusiv TVA (31.892 EURO inclusiv TVA), s-a realizat în baza Procesului-verbal de licitație publică 
701/02.03.2021, încheiat în data de 02.03.2021, ora 13:00, a Actului de adjudecare nr. 741 din data de 05.03.2021 și în 
baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat de Biroul Individual Notarlia Dzaka M. prin încheiere de 
autentificare nr. 307 din 12.03.2021. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către U.A.T. Tulcea - Serviciul Impozite Si Taxe, Birou Executari Silite 
Compartimentul Contestatii si Lichidari Judiciare, actele justificative în vederea radierii din evidențele fiscale a bunului 
imobil din averea debitorului - teren intravilan în suprafață de 2.251 mp situat în Tulcea, jud. Tulcea, înscris în CF nr. 
42757 Tulcea, categoria de folosință arabil, tarla 69, parcelă 2080. 
Cu privire la taxa pe valoare adăugată: 
Având în vedere disp. art. 292 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: „(3) Orice persoană impozabilă 
poate opta pentru taxarea operațiunilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și f), în condițiile stabilite prin normele 
metodologice.”, lichidatorul judiciar a comunicat către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea Notificarea 
privind opțiunea de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lif. f) din Codul Fiscal nr. 742/05.03.2021.  
Lichidatorul judiciar a depus la organul fiscal Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către 
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 
alin. (11) lit. a) - e), lit.g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (D311) prin care a declarat TVA 
colectată din operațiunea de valorificare a bunului imobil în valoare totală de 24.926 lei, respectiv a depus Declarația 
privind obligațiile de plată la bugetul de stat (D100) prin care a declat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
datorat în valoare de 3.936 lei. 
Conform declarațiilor fiscale întocmite și depuse de către lichidatorul judiciar la organul fiscal, a fost efectuată plata 
obligațiilor fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului urmare valorificării bunului imobil din averea 
debitorului, astfel: 
- taxa pe valoare adăugată în valoare de 24.926 lei – achitată conform OP nr. 5 din 22.04.2021; 
- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – achitat conform OP nr. 4 din 22.04.2021. 
III. Referitor la art. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
1. Cererea de plată formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea: În data de 09.04.2021 creditorul 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea a comunicat prin e-mail subscrisei Cererea de plată a creanțelor 
curente prin care a solicitat determinarea existenței obligației fiscale în cuantum de 5.393 lei, asupra debitoarei Build 
Arch Confort SRL, născută după data deschiderii procedurii insolvenței (obligație de plată născută potrivit Deciziilor de 
impunere din oficiu nr. 323123/01.04.2020; nr. 323246/27.07.2020 și nr. 323184/16.07.2020). 
În susținerea cererii au fost depuse deciziile de impunere din oficiu anterior menționate. 
2. Analiza cererii de plată : Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor atașate acesteia 
și a constatat faptul că debitele solicitate debitorului SC Build Arch Confort SRL – în faliment, sunt debite curente, 
născute în perioada ulterioară deschiderii procedurii simplificate de insolvență. 
Conform disp. art. 343 din Legea nr. 207/2015 - Scutirea organelor fiscale de plata taxelor. Organele fiscale sunt scutite 
de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea 
administrării creanţelor fiscale, cu excepţia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal. 
3. Măsura lichidatorului judiciar: Lichidatorul judiciar va admite cererea de formulată de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Tulcea cu privire la obligația fiscală în valoare de 5.393 lei, respectiv în conformitate cu disp. art. 



102 pct. 6 din Legea nr. 85/2014, fară a fi nevoie de înscrierea la masa credală, urmând a fi achitată în momentul în care 
debitorul va dispune de fondurile necesare. 
Conform disp. art. 102 pct. 6 din Legea nr. 85/2014 “Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de 
observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform  documentelor din care rezultă, nefiind 
necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute după data 
deschiderii procedurii de faliment.” 
Răspunsul lichidatorului judiciar cu privire la soluționarea cererii de plată (Adresa nr. 1251/14.04.2021) a fost 
comunicat către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea prin e-mail la adresa 
admin.TLTLJUDX01.TL@anaf.ro.  
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar a fost prezentată în cadrul raportului de activitate nr. 1247/14.04.2021 
înregistrat la dosarul cauzei în data de 15.04.2021 și publicat în BPI nr. 6788/15.04.2021, respectiv nu a fost contestată 
conform disp. art. 59 alin. (6) din Legea nr. 85/2014. 
IV. Referitor la identificarea bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitorului 
- Referitor la dosarul nr. 1331/88/2019/a1: 
Lichidatorul judiciar a înaintat acțiunea în anulare acte frauduloase formulată împotriva:  
- SC Build Arch Confort SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în localitatea Tulcea, str. 1848, 
nr. 5, bloc 4, sc. B, etaj 2, ap. 12, jud. Tulcea, CUI 36741471, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J36/532/2016, 
în calitate de debitoare pârâtă, 
- Ghiuzelea C., în calitate de pârât,  
prin care a solicitat următoarele: 
- anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către Build Arch Confort SRL către Ghiuzelea C. prin 
intermediul Facturii fiscale nr. 20 din data de 14.08.2018 și a Contractului de înstrăinare dobândire a unui mijloc de 
transport nefuncțional, prin intermediul cărora Build Arch Confort SRL în calitate de vânzător a valorificat către 
Ghiuzelea C. în calitate de cumpărător, bunul mobil din averea Build Arch Confort SRL - autoutilitara Iveco Daily, 
serie șasiu ZCFC358400D406531, serie motor 0982034, capacitate cilindrică 2287 cmc; 
- anularea Facturii fiscale nr. 20 din data de 14.08.2018 și a Contractului de înstrăinare dobândire a unui mijloc de 
transport nefuncțional încheiate între SC Build Arch Confort SRL, în calitate de vânzător şi Ghiuzelea C., în calitate de 
cumpărător; 
- repunerea părților în situația anterioară încheierii Facturii fiscale nr. 20 din data de 14.08.2018 și a Contractului de 
înstrăinare dobândire a unui mijloc de transport nefuncțional, în sensul obligării pârâtului Ghiuzelea C. la restituirea 
bunului mobil transferat fraudulos - autoutilitara Iveco Daily, serie șasiu ZCFC358400D406531, serie motor 0982034, 
capacitate cilindrică 2287 cmc, către debitorul Build Arch Confort SRL; 
- În subsidiar: În ipoteza în care aceste bunuri nu mai există, solicităm obligarea pârâtului Ghiuzelea C. la restituirea 
către debitorul Build Arch Confort SRL a valorii bunului mobil transferat de la data transferului patrimonial efectuat - 
14.08.2018, respectiv 17.493,00 lei şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data 
efectuării transferului patrimonial fraudulos; 
- obligarea pârâtului Ghiuzelea C. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentului demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1331/88/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea. 
Prin Sentința civilă nr. 518/2021 din data de 19.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019/a1 de Tribunalul 
Tulcea, Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal, judecătorul-sindic a admis acţiunea. Anulează transferul 
patrimonial realizat în baza facturii nr.20/14.08.2018 emisă de S.C. Build Arch Confort S.R.L. în favoarea pârâtului 
Ghiuzelea C.. Obligă pârâtul Ghiuzelea C. să restituie averii debitoarei bunurile ce au făcut obiectul transferurilor 
anulate, sau dacă acestea nu mai există ori există impedimente de orice natură pentru preluare, să restituie valoarea lor 
de la data trasferurilor efectuate. Executorie. 
Lichidatorul judiciar va pune în executare dispozițiile instanței. 
- Referitor la dosarul nr. 1331/88/2019/a2: 
Lichidatorul judiciar a înaintat acțiunea în anulare acte frauduloase formulată împotriva:  
- SC Build Arch Confort SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în localitatea Tulcea, str. 1848, 
nr. 5, bloc 4, sc. B, etaj 2, ap. 12, jud. Tulcea, CUI 36741471, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J36/532/2016, 
în calitate de debitoare pârâtă, 
- Ghiuzelea V., în calitate de pârât,  
prin care a solicitat următoarele: 
- anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către Build Arch Confort SRL către Ghiuzelea V. prin 
intermediul Facturii fiscale nr. 22 din data de 25.09.2018 și a Contractului de înstrăinare dobândire a unui mijloc de 
transport nefuncțional, prin intermediul cărora Build Arch Confort SRL în calitate de vânzător a valorificat către 
Ghiuzelea V. în calitate de cumpărător bunul mobil din averea Build Arch Confort SRL - autoutilitara Volkswagen 
Crafter, serie șasiu WVZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, capacitate cilindrică 2461 cmc; 
- anularea Facturii fiscale nr. 22 din data de 25.09.2018 și a Contractului de înstrăinare dobândire a unui mijloc de 
transport nefuncțional încheiate între SC Build Arch Confort SRL, în calitate de vânzător şi Ghiuzelea V., în calitate de 
cumpărător; 
- repunerea părților în situația anterioară încheierii Facturii fiscale nr. 22 din data de 25.09.2018 și a Contractului de 
înstrăinare dobândire a unui mijloc de transport nefuncțional, în sensul obligării pârâtului Ghiuzelea V. la restituirea 
bunului mobil transferat fraudulos - Autoutilitară Volkswagen Crafter, serie șasiu WVZZZ2EZ66002397, serie motor 
001324, capacitate cilindrică 2461 cmc, către debitorul Build Arch Confort SRL; 



- În subsidiar: În ipoteza în care aceste bunuri nu mai există, solicităm obligarea pârâtului Ghiuzelea V. la restituirea 
către debitorul Build Arch Confort SRL a valorii bunului mobil transferat de la data transferului patrimonial efectuat - 
25.09.2018, respectiv 2.618,00 lei şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării 
transferului patrimonial fraudulos; 
- obligarea pârâtului Ghiuzelea V. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentului demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1331/88/2019/a2 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea. 
Prin Sentința civilă nr. 519/2021 din data de 19.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019/a2 de Tribunalul 
Tulcea, Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal, judecătorul-sindic a admis acţiunea. Anulează transferul 
patrimonial realizat în baza facturii nr.22/25.09.2018 emisă de S.C. Build Arch Confort S.R.L. în favoarea pârâtului 
Ghiuzelea V.. Obligă pârâtul Ghiuzelea V. să restituie averii debitoarei bunurile ce au făcut obiectul transferurilor 
anulate,sau dacă acestea nu mai există ori există impedimente de orice natură pentru preluare, să restituie valoarea lor 
de la data trasferurilor efectuate. Executorie. 
Lichidatorul judiciar va pune în executare dispozițiile instanței. 
V. Referitor la inspecția efectuată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală 
În data de 06.05.2021 lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Invitația emisă de Direcția Generală Antifraudă Fiscală 
– Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța, prin care subscrisa a fost invitată în data de 17.05.2021, ora 12.00 
la sediul Direcției Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța, în vederea clarificării unor aspecte din activitatea societății 
Build Arch Confort SRL de către inspectorii din cadrul Direcției Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța.  
În conformitate cu solicitările comunicate prin invitația primită, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea în data 
de 07.05.2021 a tuturor actelor aflate la dispoziție cu privire la societatea debitorare (documentele financiar-contabile 
comunicate parțial de către administratorul special), către inspectorul din cadrul Direcției Regională Antifraudă Fiscală 
2 Constanța prin e-mail la adresa indicată. 
VI. 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 255,46 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA 6599 17.06.2020 7.32 lei Transmitere notificare și somatie asociat / administrator 
2 C.N. Poșta Română SA 6597 17.06.2020 7.10 lei Transmitere notificare și somatie debitor 
3 Olimpiq Media SRL PBL 19406 17.07.2020 49.81 lei Anunț selecție oferte evaluator bunuri imobile 

4 Furnizare informații ORC 1048498 17.06.2020 20.00 lei Furnizare informații despre debitor 

5 Furnizare informații ORC   15.09.2020 20.00 lei Furnizare informații despre debitor pt. deschidere cont 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00011089 17.11.2020 7.32 lei comunicare somație către administrator 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00011090 17.11.2020 7.80 lei comunicare adresă către IPJ Tulcea 

8 Olimpiq Media SRL PBL 22313 10.12.2020 59.70 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din 

data de 10.12.2020 

9 Olimpiq Media SRL PBL 20862 01.10.2020 69.31 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din 

data de 01.10.2020 
10 C. N. Poșta Română S.A. DIV00012282 15.12.2020 7.10 lei Comunicare somatie către Ghiuzelea I. E. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură  
255.45 lei 

 

VII. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 20.01.2020 este de 300 lei / lună (exclusiv TVA) și un procent de 1% din sumele distribuite creditorilor, 
exclusiv TVA. 
Onorariul lichidatorului judiciar datorat pentru perioada 12.06.2020 – 12.05.2021 este în valoare totală de 3.927,00 lei 
(inclusiv TVA), calculat astfel: 300 lei + TVA * 11 luni, neachitat până la data prezentului raport. 
Conform facturii fiscale seria TPO nr. 116/14.09.2020 emisă de PFA Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator, debitorul 
înregistrată o datorie în valoare de 700,00 lei reprezentând onorariu datorat pentru întocmirea Raportului de evaluare nr. 
213 din 31.08.2020 pentru bunul imobil din averea debitorului SC Build Arch Confort SRL: teren intravilan situat în 
loc. Tulcea, județul Tulcea CF 42757 Tulcea, nr. cad top: 42757. 
Onorariul evaluatorului PFA Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator în valoare de 700,00 lei a fost achitat conform OP nr. 
2/18.03.2021. 
VIII. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Build Arch Confort SRL, recuperarea bunurilor mobile din averea 
debitorului, precum și pentru 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.  


