
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 4291 Din data de 22.10.2021 

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: 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. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul de analiză a cererii de plată formulată de Municipiul Tulcea – Serviciul Impozite și Taxe nr. 
300587/04.10.2021, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de analiză a cererii de plată formulată de Municipiul Tulcea – Serviciul Impozite și Taxe  

nr. 300587/04.10.2021 
Număr dosar 1331/88/2019, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic Luminița Niculache 
Temei juridic: art. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Build Arch Confort SRL 
1. Referitor la Cererea de plată formulată de Municipiul Tulcea – Serviciul Impozite și Taxe nr. 300587/04.10.2021  
În data de 19.10.2021, lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin e-mail Cererea de plată nr. 300587 din data de 
04.10.2021 formulată de Municipiul Tulcea – Serviciul Impozite și Taxe, în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014, prin care a solicitat achitarea obligațiilor fiscale în cuantum de 2.646,00 lei, aferente anului 2021, născute în 
sarcina societății debitoare Build Arch Confort SRL pentru bunurile mobile și imobile deținute și înregistrate în 
evidența fiscală pe rolul debitoarei, astfel: 
- Impozit teren cu construcții persoane juridice – 1.846,00 lei; 
- Impozit auto sub 12 t persoane juridice – 800,00 lei. 
În susținerea cererii, creditorul Municipiul Tulcea – Serviciul Impozite și Taxe a anexat Decizia de impunere pentru 
anul 2021, nr. 115358/05.02.2021, prin care au fost stabilite obligații fiscale în sarcina debitorului Build Arch Confort 
SRL în valoare de 2.646,00 lei. 
2. Analiza cererii de plată  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor anexate și a constatat faptul că debitele 
solicitate debitorului 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. 
2.1. Cu privire la impozitul pe teren 
Conform disp. art. 466 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: „Impozitul pe teren este datorat pentru 
întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior”. 
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. 
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 – dovezi anexate raportului de activitate nr. 1247/14.04.2021 înregistrat la dosarul 
cauzei în data de 15.04.2021. 
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 – dovezi anexate raportului de activitate nr. 
1247/14.04.2021 înregistrat la dosarul cauzei în data de 15.04.2021. 
2.2. Cu privire la impozitul pe mijloacele de transport 
Conform disp. art. 471 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: „(1) Impozitul pe mijlocul de transport 
este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport 
înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior”. 



Conform Actului de adjudecare nr. 3029/19.08.2021, adjudecatarul persoana juridică Agrotransport Vinju Mare SRL a 
achitat integral prețul total de 4.730 EURO exclusiv TVA (5.628,70 EURO inclusiv TVA) pentru bunurile mobile 
adjudecate:  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, stare tehnică bună 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, stare tehnică bună. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Cererea nr. 3031/19.08.2021 către Primăria Municipiului Tulcea prin Direcția 
Economică prin care a solicitat scoaterea din evidențele fiscale a bunuri mobile din averea debitorului Build Arch 
Confort SRL, anterior menționate, ca efect al înstrăinării din proprietatea debitorului Build Arch Confort SRL în baza 
Procesului-verbal de licitație publică nr. 2945/13.08.2021, încheiat în data de 13.08.2021 ora 09:00, Actului de 
adjudecare nr. 3029 din data de 19.08.2021 și a Facturii fiscale seria TL nr. 4/19.08.2021. 
3. Măsura lichidatorului judiciar 
Lichidatorul judiciar va admite Cererea de plată nr. 300587 din data de 04.10.2021 formulată de Municipiul Tulcea – 
Serviciul Impozite și Taxe, în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat achitarea obligațiilor 
fiscale în cuantum de 2.646,00 lei, respectiv în conformitate cu disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, fară a fi 
nevoie de înscrierea la masa credală, creanța urmând a fi achitată în momentul în care debitorul va dispune de fondurile 
necesare. 
Conform disp. art. 102 alin. (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.” 
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în BPI a 
raportului de analiză a cererii de plată formulată de Municipiul Tulcea – Serviciul Impozite și Taxe nr. 
300587/04.10.2021. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


