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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 4937 Din data de 24.11.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1395/112/2021; Tribunal Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Moldovan Liana Cristina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 
3.1. Debitor: Hronis GYA SRL, cod de identificare fiscală: 36128010; Sediul social: Municipiul Bistrița, Cartierul 
Viișoara, nr. 275, DN 17, jud. Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/465/2016. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 Hronis GYA SRL, conform 
Sentinței civile nr. 450/2021 din data de 19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1395/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar 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 Hronis GYA SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 Hronis GYA SRL 

Număr dosar 1395/112/2021; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Moldovan Liana Cristina 
Temei juridic art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Hronis GYA SRL 
1. Referitor la disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, pct. b) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 450/2021 din data de 19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1395/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, s-a dispus: „În temeiul art. 92 alin. 5 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (Legea insolvenţei), aprobă raportul 
administratorului judiciar Consultant Insolvenţa SPRL şi în consecinţă: În temeiul art. 145 alin. 1 lit. D coroborat cu art. 
38 alin. 2 lit. c) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 85/2014, dispune intrarea debitorului Societatea Hronis GYA SRL, având 
număr de ordine în Registrul Comerţului J6/465/2016 şi CUI 36128010, cu sediul social în municipiul Bistrița, 
localitate componentă Viişoara, nr. 275, DN 17, judeţul Bistrița-Năsăud, în procedura simplificată a falimentului. În 
temeiul art. 145 alin. 2 lit. c) din Legea insolvenţei, confirmă în calitate de lichidator judiciar pe administratorul judiciar 
Consultant Insolvenţa SPRL, cu sediul procesual ales în municipiul Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiş, înregistrat în RFO II sub nr. 0649, având CUI 31215824, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din 
Lege, cu o retribuţie pe bază de decont. În temeiul art. 145 alin. 2 lit. a) din Legea insolvenţei, dispune dizolvarea 
societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare a acesteia. Fixează termen maxim de predare a gestiunii către 
lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor aferente, după deschiderea procedurii, la 10 zile de la notificare. 
Dispune notificarea deschiderii procedurii falimentului către societatea debitoare, creditori şi Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă. Fixează termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor, în vederea 
întocmirii tabelului suplimentar, la data de 20 decembrie 2021. Fixează termenul de verificare a creanţelor, de 
întocmire, afişare şi publicare a tabelului suplimentar al acestora, la data de 31 decembrie 2021. Termenul de depunere 
la tribunal a contestaţiilor este de 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Fixează termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat la data de 25 ianuarie 2022. În temeiul art. 151 din Legea 
insolvenţei, dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Stabileşte 
termen administrativ de control pentru examinarea stadiului procedurii la data de 11 februarie 2022”. 
Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Sentința civilă nr. 450/2021 din data de 
19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1395/112/2021 de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal nu a fost comunicată lichidatorului judiciar. 
Subscrisa va proceda la comunicarea notificărilor conform disp. art. 147 alin. (1) și art. 99 din Legea nr. 85/2014, de 
îndată ce va fi comunicată acesteia Sentința civilă nr. 450/2021 din data de 19.11.2021. 
2. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportul 
asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Hronis GYA SRL, nr. 4475/02.11.2021, 
acesta fiind publicat în BPI nr. 18680/04.11.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-
privind-debitorul-Hronis-GYA-SRL.pdf.  
Conform disp. art. 97 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014, Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la 
insolvenţa debitorului Hronis GYA SRL, nr. 4475/02.11.2021 a fost depus la dosarul cauzei, iar o copie de pe acesta a 
fost depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. 
De asemenea, în BPI nr. 18678/04.11.2021 a fost publicat anunțul referitor la întocmirea și depunerea la dosarul cauzei 
a Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Hronis GYA SRL, 
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nr. 4475/02.11.2021, conform disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, acesta fiind afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul:  
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Anunt-privind-depunere-raport-intocmit-in-temeiul-art.-
97-din-Legea-nr.-85-2014-1.pdf. 
Din cuprinsul Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Hronis GYA 
SRL, nr. 4475/02.11.2021 se rețin următoarele cauze care au determinat apariţia stării de insolvenţă: 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Cojoc T. a activelor în valoare totală de 309067 lei din 
averea societății debitoare Hronis GYA SRL, reprezentând: active imobilizate – 97.184 lei; creanțe – 53.720 lei și 
disponibilități bănești – 158.163 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Cojoc T. a mijloacelor de transport din averea 
societății debitoare Hronis GYA SRL, reprezentând: autovehicul marca Schmitz, serie șasiu WSMS7780000706077; 
autovehicul marca DAF XF, serie șasiu XLRTE47XSOE620366.U37964; autovehicul marca DAF, serie șasiu 
XLRTE47XSOE718296.W26129; 
• neținerea de către administratorul Cojoc T.  a contabilității societății Hronis GYA SRL, în conformitate cu normele 
legale, administratorul Cojoc T. cauzând pierderea de informaţii contabile, respecitv evidenţa clară a debitorilor 
societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea recuperării creanţelor datorate, prejudiciind astfel 
în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
• neîntocmirea și nedepunerea de către administratorul Cojoc T. a situațiilor financiare anuale ale societății Hronis GYA 
SRL aferente exercițiilor financiare 2019-2020 la organul fiscal; 
• nepredarea de administratorul Cojoc T. a actelor contabile administratorului judiciar – nu au putut fi identificate 
activele existente în patrimoniul societății; 
• manifestarea pasivității de către administratorul Cojoc T. în achitarea datoriilor societății Hronis GYA SRL; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
3. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Conform disp. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a 
convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL în data de 29.11.2021, ora 
10:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, având ca 
ordine de zi: 
„(1). Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Hronis GYA SRL. 
(2). Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului Hronis GYA SRL. 
(3).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Hronis 
GYA SRL.  
(4).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL.  
(5).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL. 
(6).Desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 353/2021 din data de 24.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 
1395/112/2021 de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
(7).Stabilirea retribuției administratorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL constând din: onorariul lunar de 240 lei, exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, 
din sumele distribuite creditorilor”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 29.11.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL va fi reconvocată în data de 06.12.2021, la ora 10:00, la 
sediul procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL din data de 29.11.2021, ora 10:00 – parte 
integrantă a Notificării privind deschiderea a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Hronis GYA SRL 
nr. 4029/11.10.2021, a fost comunicat creditorilor, publicat în BPI nr. 17223/14.10.2021 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Notificare-privind-
deschiderea-procedurii-generale-a-insolventei-Dubla-convocare-AGC-in-29.11.2021-si-06.12.2021-ora-10.00.pdf, 
precum şi în ziarul Național din data de 14.10.2021.  
4. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 114,64 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00009136 13.10.2021 49.20 lei 

comunicare notificare privind deschiderea procedurii generale a 
insolvenței către debitor, asociatum unic și administratorul 

Cojoc T. și creditori 

2 
Olimpiq Media SRL  PBL 28005 14.10.2021 57.24 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitorului  în ziarul Național din data de 

14.10.2021 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00009270 18.10.2021 8.20 lei 

comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată de 

insolvență către debitor 
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Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 

114.64 lei 
 

5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
întocmirii tabelului preliminar de creanțe, identificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


