
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 2318 Din data de 30.06.2021 

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, 
numit prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 12.06.2020 modificată prin Încheierea 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. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Build Arch Confort 
SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe 

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. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Build Arch Confort SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor: 

Nr. 
crt. 

Descriere bun imobil lei 
TVA 

colectată 
Observații 

1 

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, garantat în favoarea creditorului 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea 

155,523.24 
lei 

24,831.44 lei 

Bunul imobil a fost adjudecat la prețul de 26.800 
EURO exclusiv TVA (31.892 EURO inclusiv 
TVA), achitat integral de către adjudecatarul 
persoană fizică Pancrat M. conform Procesului-
verbal de licitație publică nr. 701/02.03.2021 și a 
Actului de adjudecare nr. 741/05.03.2021 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri imobile 
155,523.24 

lei 
24,831.44 lei   

Menţiuni privind caietul de sarcini al licitației publice: 

Încasări caiet sarcini licitaţie Suma în lei 
TVA 

colectată 
Caiet de sarcini achiziționat de persoana fizică Pancrat M. în vederea 

participării la licitația publică din data de 02.03.2021, ora 13:00 
595.00 lei 95.00 lei 

Total 595.00 lei 95.00 lei 

Menţiuni privind garanția încasată aferentă licitației publice: 

Încasări - garanție licitație publică Suma în lei 

Garanția de participare la licitaţia publică din data de 02.03.2021, ora 13:00 achitată de persoana 
fizică Pancrat M. reprezentând de 10% din prețul de pornire a bunului imobil, 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) 

15,600.00 lei 

Total 15,600.00 lei 

 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din recuperea de creanţe: 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe lei 

1 
 

0,00 lei 
  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0,00 lei 

 
Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanțelor: 

 
lei TVA colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de 
creanţe 

155,523.24 lei 24,831.44 lei 

 
3. Menţiuni privind retribuţia lichidatorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie lei onorariu aprobat  
perioada - luni 
calendaristice 

1 

Onorariu fix stabilit în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu Cabinet 
Individual de Insolvență Crișan Daniela, prin Încheierea de ședință a 
Camerei de consiliu din data de 12.06.2020, pronunțată de Tribunalul 
Tulcea, Secția Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 
1331/88/2019 (conform factură fiscală seria CDI nr. 0257 din data de 
29.06.2021) 

2,380.00 lei 2000 lei  
perioada 

15.11.2019-
12.06.2020 



2 

Onorariu fix stabilit în favoarea lichidatorului judiciar confirmat 
Consultant Insolvență SPRL prin Încheierea de ședință a Camerei de 
consiliu din data de 12.06.2020, modificată prin Încheierea de ședință a 
Camerei de consiliu din data de 18.06.2020, pronunțate de Tribunalul 
Tulcea, Secția Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 
1331/88/2019, de 300 lei (exclusiv TVA)/lună (pentru perioada 
12.06.2020 - 12.06.2021) 

4,284.00 lei 300 lei/lună 12 

3 

Onorariu variabil stabilit în favoarea lichidatorului judiciar confirmat 
Consultant Insolvență SPRL prin Încheierea de ședință a Camerei de 
consiliu din data de 12.06.2020, modificată prin Încheierea de ședință a 
Camerei de consiliu din data de 18.06.2020, pronunțate de Tribunalul 
Tulcea, Secția Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 
1331/88/2019, reprezentând 1% (exclusiv TVA) din sumele distribuite 
creditorilor 

1,281.98 lei 
 1% din sumele 

distribuite 
creditorilor  

- 

  Total retribuţie lichidator judiciar 7,945.98 lei     

 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 
Obligaţii 
achitate 

Creditare 
societate (sume 

avansate de 
lichidatorul 

judiciar) 

Obligaţii de 
plată restante 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 
85/2014 (conform art. 119 alin. (4) din Statutul privind 
organizarea şi exercitarea profesiei 
de practician în insolvenţă din 29.09.2007 - pentru sumele 
încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, 
exclusiv TVA) 2,623.84 lei 0.00 lei 0.00 lei 2,623.84 lei 

2 

Cheltuieli servicii de evaluare bun imobil prestate de PFA 
Tarasescu I. P. O. - Expert Evaluator (conform factură fiscală 
seria TPO nr. 116 din data de 14.09.2020) 700.00 lei 700.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

3 Comisioane bancare (septembrie 2020 - iunie 2021) 128.04 lei 128.04 lei 0.00 lei 0.00 lei 

4 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. 65.14 lei 0.00 lei 65.14 lei 0.00 lei 

5 

Cheltuieli furnizare informații ONRC (deschidere cont bancar) -  
sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator 
ec. Popescu G. 40.00 lei 0.00 lei 40.00 lei 0.00 lei 

6 

Cheltuieli de deplasare - alimentare conbustibil și cazare în 
vederea inventarierii bunului imobil, prezentării acestuia 
potențialilor cumpărători, încheiere contract de vânzare-
cumpărare, etc. - sume avansate de lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. 2,044.86 lei 0.00 lei 2,044.86 lei 0.00 lei 

7 

Cheltuieli listare rapoarte de activitate, acțiuni în anularea 
actelor frauduloase, acte de procedură (conform facturii fiscale 
seria ABC nr. 2161/23.04.2021 emisă de Activ Birotic Center 
SRL) 180.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 180.00 lei 

8 

Cheltuieli diurnă deplasare reprezentant lichidator judiciar în 
Tulcea, jud. Tulcea în vederea prezentării bunului imobil 
potențialilor cumpărători 240.00 lei 0.00 lei 240.00 lei 0.00 lei 

9 
Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 178.82 lei 0.00 lei 178.82 lei 0.00 lei 

10 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar  95.92 lei 95.92 lei 0.00 lei 0.00 lei 

  
Total cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea 

nr. 85/2014 6,296.62 lei 923.96 lei 2,568.82 lei 2,803.84 lei 
din care sume avansate de lichidator judiciar prin asociat 

coordonator ec. Popescu G. 2,568.82 lei 

 
5. Alte menţiuni:  
a) Menţiuni cu privire la taxa pe valoare adăugată:  

TVA colectată conform disp. 11 alin. (8) și art. 292 alin. (2) lif. f) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal 

24,926.44 
lei 

T.V.A. deductibilă 0.00 lei 
TVA de plată 
(achitată la Trezoreria operativă a Municipiului Tulcea conform OP nr. 5/20.04.2021) 

24,926 lei 

b) Menţiuni cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:  
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat urmare valorificării bunului imobil 
(cota de impozitare 3%, achitat la Trezoreria operativă a Municipiului Tulcea conform OP 
nr. 4/20.04.2021) 

3,936.00 lei 

c) Menţiuni cu privire la cheltuielile previzionate pentru administrarea procedurii de faliment: 
Cheltuieli de deplasare, comisoane, cheltuieli poștale, etc. 5,284.00 lei 

 
6. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit creditorului garantat Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea, 
conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014: 

Sold inițial cont unic de insolvență 0.00 lei 
Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire 0.00 lei 

Sold final cont de lichidare (la data de 30.06.2021) 122,093.28 lei 
Total sume obținute din valorificarea bunului imobil garantat în favoarea creditorului 156,118.24 lei 



Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea (inclusiv TVA) 
Total cheltuieli (conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014) 48,388.60 lei 

Sume de distribuit creditorului garantat Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Tulcea conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 

107,729.64 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


