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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 3354 Data emiterii: 08.09.2021 

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: Raportul de activitate cu privire la ordinea de 
zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Ghib Eurocontab SRL din data de 16.09.2021 ora 09:00, 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 Ghib Eurocontab SRL din data de 16.09.2021 ora 09:00 
* În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 

16.09.2021, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 23.09.2021, ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 

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 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Ghib Eurocontab SRL din data de 16.09.2021 ora 09:00 și 
23.09.2021 ora 09:00, este următoarea: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului Ghib Eurocontab SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea stabilirii valorii de piață a bunului mobil 
multifunctional Konica Minolta Bizhub 36 din averea debitorului Ghib Eurocontab SRL, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului Ghib Eurocontab SRL. 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Bunul mobil identificat a fost lăsat în custodia administratorului special Ghib I. L., conform procesului-verbal de 
custodie nr. 1584/11.05.2021 (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
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.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea stabilirii valorii de piață a bunului mobil 
multifunctional Konica Minolta Bizhub 36 din averea debitorului Ghib Eurocontab SRL, conform ofertelor anexate. 
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.  
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor debitorului Ghib Eurocontab SRL, au fost depuse – 
transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator membru ANEVAR (având CIF 
32850948, cu sediul profesional în Dr. Tr.-Severin, str. Cicero, nr.92, Bl. B1, Sc. 3, Ap.10, jud. Mehedinți), în vederea 
evaluării bunului mobil - multifunctional Konica Minolta Bizhub 36, aflat în patrimoniul debiroarei Ghib Eurocontab 
SRL, pentru onorariul de 400,00 lei (nu se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 3 zile lucrătoare de la 
data efectuării inspecției bunului și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, termen de plată a 
onorariului - integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Evaluar SRL prin Expert Evaluator membru ANEVAR Cândea M. G. 
(având CIF 2441887, J01/1173/1992, cu sediul social în Alba Iulia, Str. N. Titulescu, nr.1, bl. 280, ap. 2, jud. Alba), în 
vederea evaluării bunului mobil - multifunctional Konica Minolta Bizhub 36, aflat în patrimoniul debiroarei Ghib 
Eurocontab SRL, pentru onorariul de 450,00 lei (nu se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 5 zile 
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lucrătoare de la data punerii la dispoziţia evaluatorului a tuturor documentelor şi informatiilor ce ne sunt necesare 
pentru întocmirea raportului de evaluare (acte de proprietate) şi inspectarea bunului de către evaluator.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de PFA Gherman O. F. Expert Evaluator membru ANEVAR (având CUI: 
27977059; RC: F20/84/2011, cu sediul profesional în Orastie, Str. Dacilor, nr. 8A, jud. Hunedoara), în vederea evaluării 
bunului mobil - multifunctional Konica Minolta Bizhub 36, aflat în patrimoniul debiroarei Ghib Eurocontab SRL, 
pentru onorariul de 550,00 lei (nu se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 10 zile lucrătoare în 
condițiile transmiterii în timp util a informațiilor solicitate; termenul de plata a raportului de evaluare este in momentul 
predarii raportului catre beneficiar.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de MLM Consulting SRL prin Expert Evaluator membru ANEVAR Cojocaru 
M. (având CUI 38545854; J25/757/2017), în vederea evaluării bunului mobil - multifunctional Konica Minolta Bizhub 
36, aflat în patrimoniul debiroarei Ghib Eurocontab SRL, pentru onorariul de 600,00 lei (nu se adaugă TVA), termen 
finalizare raport de evaluare de maxim 20 zile lucrătoare de la data identificarii bunului de catre evaluator si punerea la 
dispozitie a documentelor solicitate; onorariul se achita în termen de 30 zile de la data depunerii evaluării; onorariul 
solicitat include și costul cu deplasarea  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului Ghib Eurocontab SRL numirea expertului evaluator şi stabilirea 
remuneraţiei acestuia în vederea evaluării potrivit disp. art. 154 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, a bunului mobil 
multifunctional Konica Minolta Bizhub 36 din averea debitorului Ghib Eurocontab SRL, conform ofertelor anexate. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie.Lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


