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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 4984 Din data de 26.11.2021 
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. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raportul de verificare a cererilor de admitere a creanțelor formulate împotriva averii debitorului 
Hronis GYA SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererilor de admitere a creanțelor formulate împotriva averii 

debitorului 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. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Hronis GYA SRL 
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, în temeiul art. 70 și 72 din Legea nr. 85/2014, s-a 
dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Hronis GYA SRL, cu sediul social în 
Municipiul Bistrița, Cartierul Viișoara, nr. 275, DN 17, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/465/2016, având CUI 36128010. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de 
administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul procesual ales în 
Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, înregistrată la U.N.P.I.R. în Registrul Fornelor de Organizare RFO 
II sub nr. 0649, având CUI 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G., care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
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, au fost stabilite următoarele termene: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului Hronis GYA SRL este 
la data de 08.11.2021; 
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar de creanțe este la data de 26.11.2021. 
- Termenul pentru întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului definitiv de creanțe este la 
data de 20.12.2021. 
- Termenul-limită pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind cauzele și împrejurările care au 
dus la apariția stării de insolvență a debitorului Hronis GYA SRL, întocmit în temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 
85/2014 la grefa Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, este la data de 
03.11.2021, raportul putând fi consultat atât la dosarul cauzei aflat la arhiva Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secția II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, cât și la sediul procesual al administratorului judiciar, pe cheltuiala 
solicitantului. 
- Termenul administrativ de control a fost stabilit în data de 14.01.2022. 
Având în vedere faptul că, debitorul Hronis GYA SRL prin administratorul statutar dl. Cojoc T.  nu a depus la dosarul 
cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor 
prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat 
notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Hronis GYA SRL prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail următorilor creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 
1 Primăria Municipiului Bistrița Municipiul Bistrița, Piaţa Centrală, nr. 6, CP 420040 , jud. Bistrița-Năsăud 
2 Directia Regionala Vamala Cluj Strada Dimitrie Cantemir nr. 2, Corp B, Oradea, Jud. Bihor, Cod 410519 

3 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  

Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, 
Bucuresti, cod postal 014294 

4 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud 

Bistrița, B-dul 1 Decembrie nr.6-8, C.P. 420080, jud. Bistrița-Năsăud 

Notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Hronis GYA SRL nr. 
4029/11.10.2021 a fost publicată în BPI nr. 17223/14.10.2021, afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
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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, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență a respectat prevederile legale 
instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
- Conform art. 5 pct. (69) din Legea nr. 85/2014: „tabelul preliminar de creanțe cuprinde toate creanțele scadente sau 
nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul 
judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menționate atât suma solicitată de către creditor, cât și suma 
acceptată și rangul de prioritate, iar în situația creditorului aflat în procedura insolvenței se va arăta și administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra și creanțele 
născute după deschiderea procedurii și până la momentul intrării în faliment;”. 
- Conform art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014: „(1) Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de 
deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a 
procedurii; cererile de admitere a creanțelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. 
[…]”;  
- Conform art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în 
urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.” 
- Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele 
care „[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
- Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, „Creanțele nescadente sau sub condiție la data 
deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura 
îngăduită de prezentul titlu.”  
- Conform art. 102 alin. (6) prevede următoarele: „Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de 
observaţie 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 creanţele născute după data deschiderii 
procedurii de faliment.” 
- Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: 
„(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor 
constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste 
hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, 
anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va 
proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit 
prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a 
respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 alin. (5). 
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 
prevăzute de legi speciale. […]” 
- Conform disp. art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru: „(1) 
Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind 
falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea 
voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei.” 
- Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă de creanță, următoarele declaraţii de creanţă:  
I. Grupa creanțelor bugetare: 
Conform art. 5 pct. 14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, 
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele 
bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de 
creanţă neacoperită;” 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bistrița-Năsăud, cu sediul în Municipiul Bistrița, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, jud. Bistrița-Năsăud, a depus Cererea de 
admitere a creanței nr. 16.042/30.09.2021 prin care a solicitat înscrierea în tabelul preliminar al creanțelor societății 
Hronis GYA SRL cu creanța bugetară în valoare de 136.047 lei reprezentând obligații bugetare principale și accesorii 
calculate până la data de 24.09.2021, conform Fișei sintetice totale anexată. 
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În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția a II-a Civilă, în data de 01.10.2021. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud 
(depusă la dosarul cauzei), societatea debitoare Hronis GYA SRL înregistrează obligații fiscale neachitate în valoare 
totală de 136.047 lei, din care: 
- TVA – 84.712 lei (la care se adaugă dobânzi de 4.632 lei și penalități de 4.709 lei); 
- Impozitul pe veniturile din salarii – 2.118 lei (la care se adaugă dobânzi de 106 lei și penalități de 55 lei); 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 7.827 lei (dobânzi – 385 lei și penalități de 193 lei); 
- Amenzi – 750,00 lei; 
- Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată – 677 lei; 
- Obligații fiscale accesorii TVA – 11.756 lei; 
- Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator – 27 lei; 
- Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați – 11.252 (dobânzi – 562 lei și penalități – 284 lei); 
- Contribuția pentru asigurări de sănătate datorată de angajator – 12 lei; 
- Contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați – 4.509 lei (dobânzi – 230 lei și penalități de 111 lei); 
- Contribuția asiguratorie de muncă – 949 lei (dobânzi – 48 lei și penalități de 23 lei); 
- Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare – 120 lei. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii 
de verificare prevăzute de prezentul capitol [...].(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-
un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale”, lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii 
de admitere a creanței și a documentelor justificative anexate, respectiv a înscris creanța creditorului Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud în 
valoare de 136.047 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din 
Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
2. Municipiul Bistrița, reprezentat legal prin primar dl. Turc I., cu sediul în Bistrița, Piața Centrală, nr. 6, jud. Bistrița-
Năsăud, a depus Cererea de admitere a creanței nr. 88449/12.10.2021 prin care a solicitat înscrierea în tabelul 
preliminar al creanțelor societății Hronis GYA SRL cu creanța bugetară în valoare de 2.603 lei reprezentând impozit pe 
mijloacele de transport, astfel: 
- impozit pe mijloacele de transport – 151 lei, din care: debit restant 31.12.2020 – 68 lei; debit curent 2021 – 71 lei; 
majorări de întârziere calculate până la data de 24.09.2021 – 12 lei; 
- impozit pe mijloacele de transport cu masa > 12 tone – 2.452 lei, din care: debit restant 31.12.2020 – 1.110 lei; debit 
curent – 1.152 lei; majorări de întârziere calculate până la data de 24.09.2021 – 190 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția a II-a Civilă, în data de 18.10.2021. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii 
de verificare prevăzute de prezentul capitol [...].(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-
un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale”, lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii 
de admitere a creanței și a documentelor justificative anexate, respectiv a înscris creanța creditorului Municipiul Bistrița 
în valoare de 2.603 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din 
Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
II. Grupa creanțelor chirografare: 
Conform art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014 „creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscriși în tabelele de 
creanțe care nu beneficiază de o cauză de preferință. Sunt creditori chirografari și creditorii care beneficiază de cauze de 
preferință, ale căror creanțe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor deținute, 
pentru partea de creanță neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a unei creanțe 
nu determină transformarea acesteia în creanță care beneficiază de o cauză de preferință;”. 
1. DKV Euro Service GMBH + CO. KG, cu sediul în Balcke-Durr-Allee 3d - 40882 Ratingen, Germania, cod unic de 
înregistrare HRB 1703, și convențional de Rus&Asociații SPARL conform împuternicirii avocațiale seria B nr. 
5629624/2021, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la Rus & Asociații SPRL din București, 
strada Văliug, nr. 32, et. 3, sector 1, a depus cererea de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea la masa 
credală a debitoarei Hronis Gya SRL, cu suma de 18,577.57 EURO plus 2873,58 lei. 
Suma de 18,577.57 euro reprezintă contravaloarea facturilor fiscale neachitate către DKV Euro Service GMBH + 
CO.KG până la data deschiderii procedurii generale a insolvenței acesteia, iar suma de 2873,58 lei reprezintă cheltuieli 
de judecată, ambele sume fiind stabilite în sarcina debitoarei prin Hotărârea civilă nr. 3458/2020 din data de 01.07.2020 
pronunțată de Judecătoria Sector 1 București, rămasă definitivă prin neapelare. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția a II-a Civilă, în data de 04.10.2021, fiind achitată 
taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform OP din data de 28.09.2021. 



4 
 

În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul DKV Euro Service GMBH + CO. KG și a documentelor justificative 
anexate, identificând următoarele aspecte: 
- Între creditorul  DKV Euro Service GMBH + CO. KG și societatea debitoare s-au desfășurat relații comerciale ca 
urmare a încheierii între părți a contractului de prestări servicii DKV din data 11.04.2018, contract încheiat în baza 
cererii formulate în acest scop de către Hronis GYA SRL. "Cardul DKV" oferă clientului DKV, salariaților cât și 
împutemiciților acestuia dreptul să achiziționeze mărfuri sau să valorifice servicii sau lucrări, exclusiv în scopuri 
comerciale și cu privire la autovehicule, fără plata acestora în numerar de la parteneri contractuali de service ai DKV, în 
țară sau în străinătate, sau direct de la DKV. Facturile fiscale a căror obligare la plată a solicitat-o creditorul la plată sunt 
emise pentru ultimele comenzi de produse și servicii oferite de subscrisa societate prin intermediul "cardului DKV", din 
care a fost achitat debitul de 9.708 EUR: 
Factura Data facturii Data scadenței Suma Valuta 
606967312 15/06/2018 30/06/2018 6,773.07 EUR 

606967316 15/06/2018 30/06/2018 19,157.06 RON 

607346257 31/07/2018 15/08/2018 818.61 EUR 

607346259 31/07/2018 15/08/2018 92.04 RON 

607081407 30/06/2018 15/07/2018 3,549.53 EUR 

607081408 30/06/2018 15/07/2018 15,990.22 RON 

607247564 15/07/2018 30/07/2018 6,815.01 EUR 

607247571 15/07/2018 30/07/2018 2,086.71 RON 

607471144 15/08/2018 15/08/2018 55.48 RON 

607471141 15/08/2018 15/08/2018 539.65 EUR 

607622152 31/08/2018 31/08/2018 2,349.67 RON 

607622151 31/08/2018 31/08/2018 750.88 EUR 

607759925 15/09/2018 15/09/2018 81.70 EUR 

1519084629 31/01/2019 31/01/2019 180.35 EUR 

0001-2019- 
1519532685-1 

15/03/2019 15/03/2019 26.41 EUR 

0001-2019- 
1521101631-1 

15/08/2019 15/08/2019 215.56 EUR 

Total în EURO 28,285.57 

- Prin Hotărârea nr. 3458/2020 din data de 01.07.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorul 1 București în dosarul nr. 
31917/299/2019, s-a dispus: Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 
18577,57 euro (la cursul BNR din data plăţii efective), reprezentând debit principal, rămas de achitat. Obligă pârâta la 
plata către reclamantă a dobânzii penalizatoare, conform OG 13/2011, de la data scadenței şi până la data achitării 
integrale a debitului principal. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2873,58 
lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. 
- Conform disp. art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „ Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenței.” 
Cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului 
Hronis GYA SRL – 24.09.2021 este de 4.9491 lei/EURO. 
Creanța solicitată de creditorul DKV Euro Service GMBH + CO. KG în valoare de 18.577,57 EURO exprimată în lei 
este de 91.942,25 lei. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului 
DKV Euro Service GMBH + CO. KG în valoare totală de 94.815,83 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de 
prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
2. Smart Diesel SRL, persoana juridică română înmatriculată la Registrul Comerț jlui de pe lângă Tribunalul Arad cu nr. 
J02/251/2010, având CUI 26720463, atribut fiscal RO, cu sediul social în sat Chișineu-Criș, Str. Dunării nr. 1/A, jud. 
Arad și sediu ales pentru comunicări la Cabinet de avocat Macovei A. din București, Str. Brâilița, Nr. 5, Bl. V10, Sc. 2, 
Et Ap. 32, Sector 3, prin avocat Macovei A., a depus cerere de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea în 
tabelul de creanțe cu suma de 73.027,71 lei, care este formată din suma de 18.508,13 lei debit principal șt suma de 
54.519,58 lei care reprezintă penalități de întârziere, calculate conform art. 16 din condițiile generale de afaceri, 
scadența facturilor din care este format debitul principal până la data intrării debitoarei insolvență, respectiv până la data 
de 24.09.2021. 
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În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost înregistrată la 
Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția a II-a Civilă, în data de 10.11.2021, fiind achitată taxa judiciară de timbru de 200 lei, 
conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria AJ nr. 14642/05.11.2021. 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Smart Diesel SRL 
nu a fost notificat de către administratorul judiciar cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a 
debitorului Hronis GYA SRL conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, având în vedere faptul că, debitorul 
Hronis GYA SRL prin administratorul statutar dl. Cojoc T.  nu a depus la dosarul cauzei lista creditorilor prevăzute de 
art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței și a documentelor justificative anexate, respectiv a înscris creanța creditorului Smart Diesel SRL în 
valoare de 73.027,71 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (8) din 
Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că, lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului Hronis GYA SRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul de largă circulație Național, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din 
Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


