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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 1642 Data emiterii: 12.05.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1622/108/2018; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Carmen 
Camelia Băilă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3. Debitor: Ghib Eurocontab SRL, cod de identificare fiscală: 30429390; Sediul social: Arad, str. Simion Balint, nr. 7, 
bl. B, sc. A, ap. 2, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/770/2012. 
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 Ghib Eurocontab SRL, conform 
Sentinței civile nr. 668 din data de 19.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 1622/108/2018 de către Tribunalul Arad, Secția 
a II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 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 Ghib Eurocontab SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
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 Ghib Eurocontab SRL 
Număr dosar 1622/108/2018; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă 
Judecător sindic Carmen Camelia Băilă 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Ghib Eurocontab SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 08.03.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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 Ghib Eurocontab SRL nr. 904/19.03.2021 pentru termenul lunar din 
data de 21.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5222/23.03.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-activitate-SC-Ghib-
Eurocontab-SRL-termen-lunar-19.03.2021.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 Ghib Eurocontab SRL nr. 1345/20.04.2021 pentru termenul lunar 
din data de 21.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7273/23.04.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-SC-
Ghib-Eurocontab-SRL-termen-lunar-21.04.2021.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014 
Conform Procesului-verbal nr. 622/22.02.2021 publicat în BPI nr. 3306/23.02.2021, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Ghib Eurocontab SRL din data de 22.02.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 60,5599% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Ghib Eurocontab SRL nr. 148/15.01.2021 publicat în BPI nr. 928/19.01.2021  
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor nu a confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Ghib Eurocontab SRL pe 
societatea profesională de practicieni în insolvență Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic 
prin Sentința civilă nr. 668 din data de 19.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 1622/108/2018 de către Tribunalul Arad, 
Secția a II-a Civilă, respectiv a solicitat înlocuirea cu practicianul în insolvență consoțiul format din Alfa & Quantum 
Consulting S.P.R.L. și Insolvein S.P.R.L. 
2. Cu o majoritate de 60,5599% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Ghib Eurocontab SRL nr. 148/15.01.2021 publicat în BPI nr. 928/19.01.2021  
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor nu s-a pronunțat cu privire la aprobarea onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 668 din data de 19.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 
1622/108/2018 de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, respectiv a aprobat onorariul lichidatorului judiciar 
desemnat - consoțiul format din Alfa & Quantum Consulting S.P.R.L. și Insolvein S.P.R.L. de 398 lei și un onorariu de 
succes de 0,0001%. 
Prin raportul de activitate nr. 628/22.02.2021, subscrisa a solicitat judecătorului-sindic să ia act de hotărârea Adunării 
generale a creditorilor debitorului din data de 22.02.2021, prin care a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar 
consorţiul format din Alfa & Quantum Consulting SPRL şi SCP Insolvein SPRL şi să dispună: descărcarea 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedura de 
faliment a debitorului; plata din fondul de lichidare a sumelor avansate de lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă 
SPRL de 90,32 lei pentru achitarea cheltuielilor din procedura de faliment, conform art. 39 al. 4 din Legea nr. 1 
85/2014; plata din fondul de lichidare a onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL în valoare de 
1000 lei exclusiv TVA, conform art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014. 
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Prin Încheierea civilă nr. 169 din data de 08.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1622/108/2018 de către Tribunalul Arad, 
Secția a II-a Civilă, judecătorul-sindic a respins cererea formulată de lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, 
pentru înlocuirea practicianului în insolvenţă şi decontarea cheltuielilor de procedură, respectiv a respins cererea 
formulată de practicienii în insolvenţă Alfa & Quantum Consulting SPRL, pentru confirmarea consorţiului format din 
Alfa & Quantum Consulting SPRL şi SCP Insolvein SPRL în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare SC 
Ghib Eurocontab SRL, precum şi cererea de confirmare a onorariului. Judecătorul-sindic a confirmat în calitate de 
lichidator judiciar pe practician în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL, precum şi onorariul fix al acestuia în sumă 
de 5000 lei (exclusiv TVA) şi a onorariului variabil de 1% din sumele distribuite creditorilor (exclusiv TVA). 
Împotriva Încheierii civile nr. 169 din data de 08.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1622/108/2018 de către Tribunalul 
Arad, Secția a II-a Civilă, a fost formulat apel de către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad. 
De asemenea, împotriva Încheierii civile nr. 169 din data de 08.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1622/108/2018 de 
către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, a formulat apel practicianul în insolvență – consorțiul format din Alfa & 
Quantum Consulting S.P.R.L. și Insolvein S.P.R.L. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate nefiind stabilit primul termen de judecată. 
3. Referitor la disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  
Conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Debitorul are obligația de a pune la dispoziția administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar și a creditorului deținând cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor cuprinse în 
tabelul definitiv de creanțe toate informațiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea și averea sa, 
precum și lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile 
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de administrare”. 
Menționăm faptul că, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat debitorului Ghib Eurocontab SRL la sediul social din Arad, str. Simion Balint, nr. 7, bl. B, sc. A, ap. 2, 
jud. Arad, notificarea nr. 4041/25.11.2020, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
VA39996512295, cu conținut declarat nr. 4042/25.11.2020;  
- a comunicat debitorului Ghib Eurocontab SRL notificarea nr. 4041/25.11.2020, prin e-mail la adresa 
ghibcontab@yahoo.com;  
- a comunicat administratorului special dl. Ghib I. L., la adresa de domiciliu, notificarea nr. 4043/25.11.2020, prin poștă 
cu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. VA39996512285, cu conținut declarat nr. 4044/25.11.2020 -  
plic restituit cu mențiunea „avizat destinatar, lipsă domiciliu”, cât și prin e-mail la adresa ghibcontab@yahoo.com.  
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 798/10.03.2021 administratorului special dl. Ghib I. L. (comunicată prin 
poștă cu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865792278 cât și prin e-mail la adresa 
ghibcontab@yahoo.com) prin care a solicitat: „să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva 
contabilă a debitorului SC Ghib Eurocontab SRL. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 
din Legea nr. 85/2014”.  
În data de 12.04.2021, administratorului special dl. Ghib I. L. a comunicat prin e-mail lichidatorului judiciar 
următoarele documente financiar-contabile ale debitorului Ghib Eurocontab SRL: 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2017 (scanate, semnate); 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2018 – iunie 2018 (scanate, semnate); 
- Balanțele de verificare aferente perioadei iulie 2016 – decembrie 2016 (scanate, semnate); 
- Balanța de verificare aferentă lunii martie 2021 (format electronic, nesemnată); 
- Balanța clienți aferentă perioadei 01.03.2021 – 31.03.2021 (format electronic, nesemnată); 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 cu recipisă de depunere la organul fiscal în data de 
31.07.2020 (scanate, semnate); 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 cu recipisă de depunere la organul fiscal în data de 
12.04.2021 (scanate, semnate); Menționăm faptul că administratorul special a depus la organul fiscal situațiile 
financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 fără avizul lichidatorului judiciar. 
- Facturi fiscale aferente creanțelor de recuperat (format electronic, nesemnate); 
- Fișa contului 2131.1 Copiator KM BIZ36 aferentă perioadei 01.01.2016 – 28.02.2021 (format electronic, nesemnată); 
- Fișa contului 2831.1 Amortizare Copiator KM BIZ36 aferentă perioadei 01.01.2016 – 28.02.2021 (format electronic, 
nesemnată). 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 1208/12.04.2021 administratorului special dl. Ghib I. L. (comunicată prin 
e-mail la adresa ghibcontab@yahoo.com) prin care a solicitat: „să procedați la depunerea numerarului din casieria 
societății debitoare Ghib Eurocontab SRL în contul unic de insolvență al Ghib Eurocontab SRL - în faliment (CUI 
30429390) – cod IBAN RO89 BTRL RONC RT02 3079 5102, deschis la Banca Transilvania SA”.  
Conform chitanței de depunere numerar emisă de Banca Transilvania, Agenția INTIM Arad, în data de 13.04.2021, 
administratorul special a depus în contul unic de insolvență al debitorului suma de 712,00 lei cu explicația – sold casa.  
Conform balanței de verificare aferentă lunii martie 2021, debitorul Ghib Eurocontab SRL înregistrează următoarele 
active: 
- Copiator KM BIZ36 în valoare de 3,748.50 lei (complet amortizat). Până la data întocmirii prezentului raport de 
activitate, administratorul special nu a predat lichidatorului judiciar acest obiect de inventar în vederea evaluării și 
valorificării acestuia. 
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- creanțe-clienți - 19,080.86 lei; 
- numerar în casierie - 711.73 lei – Numerarul în sumă de 712 lei a fost depus de către administratorul special în contul 
unic de insolvență al debitorului în data de 13.04.2021; 
- sume din operațiuni în curs de decontare (Sold final debitor cont 473) - 35,233.49 lei – administratorul special nu a 
predat lichidatorului judiciar documentele justificative cu privire la sumele din operațiuni în curs de decontare 
înregistrate în evidențele contabile ale debitorului.  
Conform balanței clienți aferentă perioadei 01.03.2021 – 31.03.2021, debitorul Ghib Eurocontab SRL înregistrează 
următoarele creanțe: 
- Alco Kraft S.R.L. - 6,080.00 lei – conform facturii fiscale seria AR nr. 20200439 emisă în data de 01.07.2020; 
- Escalada Urbana 2019 S.R.L. - 2,079.46 lei – conform facturii fiscale Seria AR nr. 20190315  emisă în data de 
28.05.2019; 
- Fer.Go.Impex.Italia SRL - 2,140.00 lei – conform facturii fiscale Seria AR nr. 20160570/17.11.2016 și facturii fiscale 
Seria AR nr. 20160149/31.03.2016 – creanță integral prescrisă; 
- Innotec Automation Technology SRL - 4,062.00 lei – conform facturilor fiscale: AR/20190096/01.02.2019; 
AR/20190155/01.03.2019; AR/20180606/01.11.2018; AR/20180663/03.12.2018; AR/20190034/07.01.2019; 
- Martin Logistic SRL - 200.00 lei – creanță integral prescrisă; 
- SC Novochim SRL - 4,519.40 lei – creanță integral prescrisă (rezultând din facturi fiscale emise în perioada 2013 – 
2015). 
Lichidatorul judiciar va proceda la somarea clienților în vederea recuperării creanțelor neprescrise. 
Lichidatorul judiciar va proceda la analiza detaliată a balanțelor de verificare aferente perioadei iulie 2016 - iunie 2018 
și a situațiilor financiare anuale întocmite pentru anii 2019 și 2020. 
4. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1570/11.05.2021, în averea debitorului Ghib Eurocontab SRL a fost 
identificat bunul mobil Multifunctional Konica Minolta model Bizhub 36 – 1 buc.  
Bunul mobil identificat a fost lăsat în custodia administratorului special Ghib I. L., conform procesului-verbal de 
custodie nr. 1584/11.05.2021.  
În vederea evaluării bunului mobil Multifunctional Konica Minolta model Bizhub 36 din averea debitorului Ghib 
Eurocontab SRL, lichidatorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru 
ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunului mobil și expunerii acestuia pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 12.05.2021.  
Conform adresei nr. 580958/26.11.2020 emisă de Municipiul Arad prin Direcția Venituri, Serviciul de Impunere 
Persoane Juridice, debitorul Ghib Eurocontab SRL nu figurează cu obligații de plată scadente în perioada 21.08.2018 – 
19.10.2020, respectiv nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Arad cu bunuri mobile și/sau imobile. 
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment, sunt în 
cuantum de 97,42 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00011451 25.11.2020 7.32 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către 

administratorul special 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00011452 25.11.2020 7.32 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către 

debitor  

3 C.N. Poșta Română SA DIV00011453 25.11.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către 

AJFP Arad 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00011450 25.11.2020 7.32 lei 
comunicare adresă către fostul administrator judiciar CII 

Bodea M. 

5 SC Olimpiq Media SRL  PBL 21994 26.11.2020 61.26 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului în ziarul Național din data de 26.11.2020 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00002956 24.03.2021 7.10 lei Comunicare somație către administratorul special 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor din procedura de faliment 

97.42 lei 

6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea identificării documentelor financiar-contabile și a bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


