
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 2767 Din data de 30.07.2021 

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: Raportul de activitate cu privire 
la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Build Arch Confort SRL din data de 09.08.2021 ora 
12:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului Build Arch Confort SRL din data de 09.08.2021 ora 12:00 
*În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 

09.08.2021, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 16.08.2021, la ora 12:00 la sediul procesual 
al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 

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 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 09.08.2021 ora 12:00 și 16.08.2021 ora 12:00 este: 
(1). Aprobarea cheltuielilor cu transportul, depozitarea și paza bunurilor mobile: Autoutilitară N1, marca Iveco, tip 
Daily, nr. înmatriculare TL-05-JUX, nr. omologare BF171P1111J21E4, nr. identificare ZCFC358400D406531, serie 
motor 982034, an fabricație 2009, combustibil Diesel și Autoutilitară N1, marca Volkswagen, tip Crafter, nr. 
înmatriculare TL-04-JUX, nr. omologare BF12311A11J27R4/2006, nr. identificare WV1ZZZ2EZ66002397, serie 
motor 001324, an fabricație 2006, combustibil Diesel, din averea debitorului Build Arch Confort SRL, în vederea 
asigurării securității și conservării bunurilor până la valorificarea acestora, conform ofertelor de servicii depuse. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Aprobarea cheltuielilor cu transportul, depozitarea și paza bunurilor mobile: Autoutilitară N1, marca Iveco, tip 
Daily, nr. înmatriculare TL-05-JUX, nr. omologare BF171P1111J21E4, nr. identificare ZCFC358400D406531, serie 
motor 982034, an fabricație 2009, combustibil Diesel și Autoutilitară N1, marca Volkswagen, tip Crafter, nr. 
înmatriculare TL-04-JUX, nr. omologare BF12311A11J27R4/2006, nr. identificare WV1ZZZ2EZ66002397, serie 
motor 001324, an fabricație 2006, combustibil Diesel, din averea debitorului Build Arch Confort SRL, în vederea 
asigurării securității și conservării bunurilor până la valorificarea acestora, conform ofertelor de servicii depuse. 
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. 
Conform Procesului-verbal de predare primire nr. 1/18.05.2021 pârâtul Ghiuzelea C. a predat lichidatorului judiciar 
bunul mobil din averea Build Arch Confort SRL - autoutilitara Iveco Daily, serie șasiu ZCFC358400D406531, serie 
motor 0982034, capacitate cilindrică 2287 cmc, nr. inmatriculare TL 05 JUX, urmare anulării tranferului patrimonial 
realizat în baza facturii nr.20/14.08.2018 emisă de S.C. Build Arch Confort S.R.L (dovezi anexate raportului de 
activitate nr. nr. 2092/14.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
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. 
Conform Procesului-verbal de predare primire nr. 2/18.05.2021 pârâtul Ghiuzelea V. a predat lichidatorului judiciar 
bunul mobil din averea Build Arch Confort SRL - autoutilitara Volkswagen Crafter, serie șasiu WVZZZ2EZ66002397, 
serie motor 001324, capacitate cilindrică 2461 cmc nr. inmatriculare TL 04 JUX, urmare anulării tranferului patrimonial 
realizat în baza facturii nr. 22/25.09.2018 emisă de S.C. Build Arch Confort S.R.L. 
În data de 18.05.2021 (data predării celor două mijloace de transport), reprezentantul lichidatorului judiciar a procedat 
la inventarierea bunurilor restituite în patrimoniul debitorului Build Arch Confort SRL, în temeiul art. 151 coroborat cu 



disp. art. 152 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, rezultate inventarierii fiind consemnate la Anexa din cadrul Procesului-
verbal de inventariere din data de 18.05.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform disp. art. 152 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o 
singură zi, lichidatorul judiciar va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri se 
va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil”. 
Având în vedere faptul că, averea debitorului Build Arch Confort SRL a fost inventariată complet într-o singură zi, 
lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea acestora, fără aplicarea sigiliilor, conform disp. art. 152 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014. 
Conform Procesului-verbal de inventariere din data de 18.05.2021, inventarierea bunurilor mobile a avut loc în Tulcea, 
str. Azaleei, nr. 35, jud. Tulcea, fiind identificate următoarele bunuri: 
- bunul mobil din averea Build Arch Confort SRL - autoutilitara Iveco Daily, serie șasiu ZCFC358400D406531, serie 
motor 0982034, capacitate cilindrică 2287 cmc, nr. inmatriculare TL 05 JUX; 
- bunul mobil din averea Build Arch Confort SRL - autoutilitara Volkswagen Crafter, serie șasiu 
WVZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, capacitate cilindrică 2461 cmc nr. inmatriculare TL 04 JUX (dovezi 
anexate raportului de activitate nr. nr. 2092/14.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
În vederea asigurării siguranței bunurilor, respectiv având în vedere imposibilitatea ridicării și transportării celor două 
mijloace de transport și inexistența unor spații de depozitare adecvate cu pază, bunurile mobile inventariate: 
autoutilitara Iveco Daily, serie șasiu ZCFC358400D406531, serie motor 0982034, capacitate cilindrică 2287 cmc, nr. 
inmatriculare TL 05 JUX și autoutilitara Volkswagen Crafter, serie șasiu WVZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, 
capacitate cilindrică 2461 cmc nr. inmatriculare TL 04 JUX au fost lăsate în custodia dl. Ghiuzelea Ș., identificat prin 
CI seria - nr. -, cu domiciliul în -, conform Procesului-verbal de custodie nr. 1/18.05.2021, bunurile fiind depozitate in  
Tulcea cartier Mineri (dovezi anexate raportului de activitate nr. nr. 2092/14.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
Măsura lichidatorului judiciar de a lăsa temporar în custodia dl. Ghiuzelea Ș. cele două bunuri mobile - autoutilitara 
Iveco Daily, serie șasiu ZCFC358400D406531, serie motor 0982034, capacitate cilindrică 2287 cmc, nr. inmatriculare 
TL 05 JUX și autoutilitara Volkswagen Crafter, serie șasiu WVZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, capacitate 
cilindrică 2461 cmc nr. inmatriculare TL 04 JUX, a fost luat având în vedere inexistența la data inventarierii a unui 
transport în vederea ridicării bunurilor mobile, respectiv inexistența unor spații de depozitare adecvate cu pază. 
Având în vedere imposibilitatea custodelui de a asigura securitatea bunurilor mobile, lichidatorul judiciar a procedat la 
organizarea selecției de oferte de servicii pentru ridicarea și transportarea bunurilor mobile, respectiv depozitarea și 
paza acestora, în vederea asigurării securității și conservării bunurilor până la valorificarea acestora. 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunțului privind organizarea selecției de oferte, în ziarul de largă 
circulație Național din data de 21.07.2021.  
Astfel, au fost înregistrate la biroul lichidatorului judiciar următoarele oferte de servicii de transport, depozitare și pază 
a bunurilor mobile din averea debitorului Build Arch Confort SRL: 
I. Oferta formulată de Agrotransport Vinju Mare SRL (cu sediul social în Vinju Mare, str. Republicii, nr. 99, bl. N, sc. 
B, ap. 5, jud. Mehedinți, nr. de ordine în registrul comerțului J25/711/1991, având CUI RO 1601440), pentru transportul 
pe ruta Tulcea, jud. Tulcea – Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți (inclusiv cheltuieli cu combustibilul, taxele de 
drum, taxele de pod), depozitarea, asigurarea pazei și securității bunurilor mobile: Autoutilitară N1, marca Iveco, tip 
Daily, nr. identificare ZCFC358400D406531 și Autoutilitară N1, marca Volkswagen, tip Crafter, nr. identificare 
WV1ZZZ2EZ66002397, din averea debitorului Build Arch Confort SRL, pentru suma de 2.000 lei exclusiv TVA.  
II. Oferta formulată de MDAG Group SRL (cu sediul social în Drobeta-Turnu Severin, str. Padeș, nr. 5, jud. Mehedinți, 
nr. de ordine în registrul comerțului J25/16/2020, având CUI RO 42109160), pentru transportul pe ruta Tulcea, jud. 
Tulcea – Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți (inclusiv cheltuieli cu combustibilul, taxele de drum, taxele de pod), 
depozitarea, asigurarea pazei și securității bunurilor mobile: Autoutilitară N1, marca Iveco, tip Daily, nr. identificare 
ZCFC358400D406531 și Autoutilitară N1, marca Volkswagen, tip Crafter, nr. identificare WV1ZZZ2EZ66002397, din 
averea debitorului Build Arch Confort SRL, pentru suma de 2.200 lei exclusiv TVA.  
III. Oferta formulată de Agro-Transport Drobeta SRL (cu sediul social în Drobeta-Turnu Severin, str. Nicu Cernaianu, 
nr. 16, jud. Mehedinți, nr. de ordine în registrul comerțului J25/306/2013, având CUI RO 32272976), pentru transportul 
pe ruta Tulcea, jud. Tulcea – Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți (inclusiv cheltuieli cu combustibilul, taxele de 
drum, taxele de pod), depozitarea, asigurarea pazei și securității bunurilor mobile: Autoutilitară N1, marca Iveco, tip 
Daily, nr. identificare ZCFC358400D406531 și Autoutilitară N1, marca Volkswagen, tip Crafter, nr. identificare 
WV1ZZZ2EZ66002397, din averea debitorului Build Arch Confort SRL, pentru suma de 2.100 lei exclusiv TVA.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea cheltuielilor cu transportul, depozitarea și paza bunurilor mobile: 
Autoutilitară N1, marca Iveco, tip Daily, nr. înmatriculare TL-05-JUX, nr. omologare BF171P1111J21E4, nr. 
identificare ZCFC358400D406531, serie motor 982034, an fabricație 2009, combustibil Diesel și Autoutilitară N1, 
marca Volkswagen, tip Crafter, nr. înmatriculare TL-04-JUX, nr. omologare BF12311A11J27R4/2006, nr. identificare 
WV1ZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, an fabricație 2006, combustibil Diesel, din averea debitorului Build Arch 
Confort SRL, în vederea asigurării securității și conservării bunurilor până la valorificarea acestora, conform ofertelor 
de servicii depuse. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


