
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 5142 Din data de 02.12.2021 
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 privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, privind debitorul Build Arch Confort SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Build Arch Confort SRL 

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 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Build Arch Confort SRL nr. 256/03.11.2021, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 12.11.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
18692/04.11.2021  (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-SC-Build-Arch-Confort-SRL-termen-
fond-12.11.2021.pdf. 
II. Referitor la dosarul nr. 1331/88/2019/a3 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Tulcea a formulat în temeiul art. 59 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014, contestație împotriva măsurilor lichidatorului 
judiciar din cuprinsul Raportului lunar de activitate publicat în BPI nr. 10921/18.06.2021. 
Prin contestația impotriva masurilor lichidatorului judiciar din cuprinsul Raportului lunar de activitate publicat în BPI 
nr. 10921/18.06.2021, contestatoarea a solicitat judecatorului-sindic să dispună „refacerea Raportului lunar de activitate 
privind descrierea modului de indeplinire a atributiilor in procedura simplificata, privind debitoarea SC Build Arch 
Confort SRL, in sensul distribuirii sumei totale in cuantum de 830,08 lei, reprezentand cheltuieli de deplasare, catre 
creditorii inscrisi/acceptati la masa credala, in ordinea prioritatii distribuirii.”. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1331/88/2019/a3 aflat Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ 
și Fiscal, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 17.09.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat Întâmpinare la contestația creditorului D.G.R.F.P. Galați prin A.J.F.P. Tulcea, prin care 
a solicitat în principal respingerea contestației ca fiind inadmisibilă și în subsidiar respingerea acesteia ca fiind 
nefondată. 
Prin Sentința civilă nr. 114 din data de 17.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019/a3, judecătorul-sindic a 
dispus: 
„Respinge ca nefondată contestația formulată de contestatoarea - creditoare Direcția Generală Regională A Finanțelor 
Publice Galați prin Administrația Județeană A Finanțelor Publice Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea, str. Babadag, nr.163 
bis, jud. Tulcea, în contradictoriu cu intimatul-lichidator judiciar Consultant Jnsolvență SPRL, [...] - lichidator judiciar 
la S.C. Build Arch Confort S.R.L., [...], împotriva raportului de activitate nr. 2092/14.06.2021”. 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Tulcea a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 114 din data de 17.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 
1331/88/2019/a3. 
Astfel, a fost transferat dosarul nr. 1331/88/2019/a3 pe rolul Curții de Apel Constanța, până în prezent nefiind stabilit 
primul termen de judecată. 
III. Referitor la dosarul nr. 1331/88/2019/a4 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Tulcea a formulat în temeiul art. 59 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014, contestație împotriva Raportului asupra 
fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Build Arch Confort SRL nr. 
2318/30.06.2021 publicat în BPI nr. 11735/05.07.2021. 
Prin contestația formulată, creditorul bugetar a solicitat judecatorului-sindic să dispună „refacerea Raportului asupra 
fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privindd debitorul S.C. Build Arch Confort S.R.L., in sensul 
distribuirii sumelor menționate [2.044,86 lei; 180 lei; 240 lei], catre creditorii inscrisi/acceptati la masa credala, in 
ordinea prioritatii distribuirii”. 



Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1331/88/2019/a4 aflat Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ 
și Fiscal, având primul termen de judecată stabilit în data de 15.10.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat Întâmpinare la contestația creditorului D.G.R.F.P. Galați prin A.J.F.P. Tulcea, prin care 
a solicitat Onoratei instanţe să dispună: 
- Pe cale de excepție: înțelegem să invocăm excepția inadmisibilității contestației, solicitând respingerea acesteia ca 
fiind inadmisibilă; 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
Prin Încheierea de ședință din data de 15.10.2021, judecătorul-sindic a dispus: „Amână cauza și acordă termen la data 
de 12.11.2021 pentru când pune în vedere intimatului-lichidator să precizeze care este raportul de activitate în care au 
fost consemnate cheltuielile inserate la pct. 4 din raportul asupra fondurilor, nr. crt. 6, 7 și 8, care fac obiectul 
contestației”. 
Astfel, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei note scrise prin care a precizat cheltuielile de procedură prezentate 
în rapoartele lunare de activitate și contestate de creditorul bugetar. 
Prin Sentința civilă nr. 1714 din data de 12.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019/a4, judecătorul-sindic a 
dispus: 
„Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii ca nefondată. Respinge contestaţia ca nefondată. Executorie. Cu drept de 
apel în termen de 7 zile de la comunicare ce se va depune al Tribunalul Tulcea.”. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Sentința civilă nr. 1714 din data de 12.11.2021 pronunțată în 
dosarul nr. 1331/88/2019/a4 nu a fost comunicată părților, respectiv nu a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență, existând posibilitatea ca Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Tulcea să procedeze la formularea cererii de apel împotriva acestei hotărâri. 
IV. Referitor la dosarul nr. 1331/88/2019/a5 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Tulcea a formulat în temeiul art. 59 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, contestație împotriva măsurilor lichidatorului 
judiciar din cuprinsul Raportului lunar de activitate publicat în BPI nr. 13765/18.08.2021. 
Prin contestația împotriva masurilor lichidatorului judiciar din cuprinsul Raportului lunar de activitate publicat în BPI 
nr. 13765/18.08.2021, contestatoarea a solicitat judecatorului-sindic să dispună „refacerea Raportului lunar de activitate 
privind descrierea modului de indeplinire a atributiilor in procedura simplificata, privind debitoarea SC Build Arch 
Confort SRL, in sensul distribuirii sumei totale in cuantum de 2.044,86 lei, reprezentand cheltuieli de deplasare/cazare, 
catre creditorii inscrisi/acceptati la masa credala, in ordinea prioritatii distribuirii.”. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1331/88/2019/a5 aflat Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ 
și Fiscal, având primul termen de judecată stabilit în data de 15.10.2021. 
Prin Sentința civilă nr. 114 din data de 17.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019/a5, judecătorul-sindic a 
dispus respingerea ca nefondată a contestației formulată de contestatoarea - creditoare Direcția Generală Regională A 
Finanțelor Publice Galați prin Administrația Județeană A Finanțelor Publice Tulcea, în contradictoriu cu intimatul-
lichidator judiciar Consultant Jnsolvență SPRL, lichidator judiciar al societății debitoare Build Arch Confort S.R.L., 
împotriva raportului de activitate nr. 2950/13.08.2021. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Sentința civilă nr. 114 din data de 17.09.2021 pronunțată în 
dosarul nr. 1331/88/2019/a5 nu a fost comunicată părților, respectiv nu a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență, existând posibilitatea ca Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Tulcea să procedeze la formularea cererii de apel împotriva acestei hotărâri. 
V. Referitor la situația patrimoniului debitorului  
În prezent, în averea debitorului Build Arch Confort SRL nu mai există bunuri care ar putea fi valorificate. 
Menționăm faptul că, ultimele bunuri identificate în averea debitorului - 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, au fost valorificate în cadrul ședinței de 
licitație publică din data de 13.08.2021, conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 2945/13.08.2021, prețul de 
vânzare al acestor bunuri fiind integral achitat de către adjudecatar în contul unic de insolvență al debitorului, conform 
Actului de adjudecare nr. 3029/19.08.2021. (dovezi depuse la dosar) 
Lichidatorul judiciar va proceda la întocmirea raportului asupra fondurilor obținute din valorificarea bunurilor mobile 
anterior menționate și a planului de distribuire între creditori, conform dip. art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
ulterior soluționării de către Curtea de Apel Constanța a apelurilor formulate de creditorul D.G.R.F.P. Galați prin 
A.J.F.P. Tulcea, având în vedere faptul că, sunt contestate toate cheltuieile de procedură, respectiv pentru a nu 
determina formularea unor alte contestații cu privire la aceleași cheltuieli. 
VI. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, sunt în cuantum de 2.328,82 lei – nerestituite până în prezent, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00006599 17.06.2020 7.32 lei 
Transmitere notificare și somatie asociat / 
administrator 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00006597 17.06.2020 7.10 lei Transmitere notificare și somatie debitor 
3 Olimpiq Media SRL PBL 19406 17.07.2020 49.81 lei Anunț selecție oferte evaluator bunuri imobile 



4 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 1048498 17.06.2020 20.00 lei Furnizare informații despre debitor 

5 Olimpiq Media SRL PBL 20862 01.10.2020 69.31 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 
din data de 01.10.2020 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00011089 17.11.2020 7.32 lei comunicare somație către administrator 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00011090 17.11.2020 7.80 lei comunicare adresă către IPJ Tulcea 

8 Olimpiq Media SRL PBL 22313 10.12.2020 59.70 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 
din data de 10.12.2020 

9 C. N. Poșta Română S.A. DIV00012282 15.12.2020 7.10 lei Comunicare somatie către Ghiuzelea I. E 

10 C. N. Poșta Română S.A. DIV00012691 28.12.2020 10.70 lei 
comunicare cerere de chemare în judecată către 
Tribunalul Tulcea 

11 C. N. Poșta Română S.A. DIV00012692 28.12.2020 10.70 lei 
comunicare cerere de chemare în judecată către 
Tribunalul Tulcea 

12 C. N. Poșta Română S.A. DIV00000654 21.01.2021 7.10 lei 
comunicare acte către Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Tulcea 

13 
SC OMV Petrom Marketing 

SRL 1286-00038 04.03.2021 309.96 lei 

Cheltuieli alimentare combustibil în vederea 
deplasării în Tulcea, jud. Tulcea pentru predarea 
bunului imobil adjudecatarului conform act de 
adjudecare nr. 741 din data de 05.03.2021. 
* cheltuială de procedură contestată 

14 
Mol Romania Petroleum 

Products SRL 77 19.03.2021 200.07 lei 

Deplasare - alimentare combustibil lichidator judiciar 
– birou notarial Dzaka M. preluare înscrisuri aferente 
contract vanzare cumparare bun imobil din 
12.03.2021 
* cheltuială de procedură contestată 

15 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 708357 06.04.2021 20.00 lei Furnizare informații despre debitor 

16 SC Marina & Santis SRL BAV/44289 17.05.2021 135.00 lei 

cheltuieli cazare – preluarea in posesie si 
inventarierea bunurilor mobile autoutilitara Iveco 
Daily, serie șasiu ZCFC358400D406531, serie motor 
0982034, capacitate cilindrică 2287 cmc, nr. 
inmatriculare TL 05 JUX; 
autoutilitara Volkswagen Crafter, serie șasiu 
WVZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, 
capacitate cilindrică 2461 cmc nr. inmatriculare TL 
04 JUX bunuri ce au facut obiectul dosarului nr. 
1331/88/2019/a1 revenite în patrimoniul debitoarei. 
* cheltuială de procedură contestată 

17 
SC OMV Petrom Marketing 

SRL 1213-00262 18.05.2021 120.05 lei 

deplasare - alimentare combustibil preluarea in 
posesie si inventarierea bunurilor mobile obtinute în 
baza sentinței civile nr. 518/2021/19.03.2021 
pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019/a1 de 
Tribunalul Tulcea 
* cheltuială de procedură contestată 

18 
SC OMV Petrom Marketing 

SRL 1204-00158 18.05.2021 354.56 lei 

deplasare - alimentare combustibil preluarea in 
posesie si inventarierea bunurilor mobile obtinute în 
baza sentinței civile nr. 518/2021/19.03.2021 
pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019/a1 de 
Tribunalul Tulcea 
* cheltuială de procedură contestată 

19 RIN Hospitality Company SRL RGH2021055311 19.05.2021 262.35 lei 

cheltuieli cazare preluarea in posesie si inventarierea 
bunurilor mobile obtinute în baza sentinței civile nr. 
518/2021/19.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 
1331/88/2019/a1 de Tribunalul Tulcea 
* cheltuială de procedură contestată 

20 
SC OMV Petrom Marketing 

SRL 1304-00277 20.05.2021 320.05 lei 

Deplasare delegatie lichidator judiciar ruta Tulcea - 
Timisoara - alimentare combustibil deplasare Tulcea 
preluare si inventariere  bunurilor mobile obtinute în 
baza sentinței civile nr. 518/2021/19.03.2021 
pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019/a1 
* cheltuială de procedură contestată 

21 
Mol Romania Petroleum 

Products SRL 2 20.05.2021 342.82 lei 

Deplasare delegatie lichidator judiciar ruta Tulcea - 
Timisoara - alimentare combustibil deplasare Tulcea 
preluare si inventariere  bunurilor mobile obtinute în 
baza sentinței civile nr. 518/2021/19.03.2021 
pronunțată în dosarul nr. 1331/88/2019/a1 
* cheltuială de procedură contestată 

 
Sume avansate de lichidatorul judiciar în vederea achitării 

cheltuielilor de procedură 2,328.82 lei  
* Cheltuielile de procedură anterior menționate au fost contestate de către creditorul Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Tulcea, făcând obiectul dosarelor asociate nr. 1331/88/2019/a3, nr. 1331/88/2019/a4 și nr. 
1331/88/2019/a5 aflate Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Au fost achitate următoarele cheltuieli de procedură cu disponibilitățile bănești din contul unic de insolvență al 
debitorului: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 



1 Olimpiq Media SRL PBL 23637 23.02.2021 53.22 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data de 
23.02.2021 

2 Olimpiq Media SRL PBL 25801 07.06.2021 42.70 lei 
Publicare anunț privind organizare selecție de oferte de servicii de 
evaluare în ziarul Național din data de 07.06.2021 

 Cheltuieli de procedură achitate 95.92 lei  
Conform declarațiilor fiscale întocmite și depuse de către lichidatorul judiciar la organul fiscal, a fost efectuată plata 
obligațiilor fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului urmare valorificării bunului imobil din averea 
debitorului, astfel: 
- taxa pe valoare adăugată în valoare de 24.926 lei – achitată conform OP nr. 5 din 22.04.2021; 
- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – achitat conform OP nr. 4 din 22.04.2021. 
De asemenea, au fost efectuate următoarele cheltuieli de procedură, neachitate până la data prezentei: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 

1 
Activ Birotic Center 

SRL ABC 2161 23.04.2021 180,00 lei 

Cheltuieli listare rapoarte de activitate, acțiuni în anularea 
actelor frauduloase, acte de procedură 
* cheltuială de procedură contestată 

2 Olimpiq Media SRL PBL 26864 06.08.2021 88,18 lei 
Publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
bunurilor mobile în ziarul Național din data de 06.08.2021 

3 
Agrotransport Vinju 

Mare SRL 07578507 08.07.2021 2.380,00 lei 

Cheltuieli cu ridicarea bunurilor mobile, transportarea pe ruta 
Tulcea, jud. Tulcea – Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți și 
depozitarea acestora, în vederea asigurării securității și pazei 
acestora până la valorificare bunurilor mobile 

4 Olimpiq Media SRL PBL 26601 21.07.2021 36,51 lei 
publicare anunț privind selecția ofertelor de servicii de transport 
și depozitare a bunurilor mobile, în ziarul Național 

 Cheltuieli de procedură achitate 2.684,69 lei  
* Cheltuiala de procedură anterior menționată a fost contestată de către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Tulcea, făcând obiectul dosarului asociat nr. 1331/88/2019/a4 aflat Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal. 
VII. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 20.01.2020 este de 300 lei / lună (exclusiv TVA) și un procent de 1% din sumele distribuite creditorilor, 
exclusiv TVA. 
Onorariul lichidatorului judiciar datorat pentru perioada 12.06.2020 – 12.12.2021 este în valoare totală de 6.426,00 lei 
(inclusiv TVA), calculat astfel: 300 lei + TVA * 18 luni, din care a fost achitată suma de 4.284,00 lei, conform OP nr. 
7/23.06.2021. 
Conform facturii fiscale seria TPO nr. 116/14.09.2020 emisă de PFA Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator, debitorul 
înregistrată o datorie în valoare de 700,00 lei reprezentând onorariu datorat pentru întocmirea Raportului de evaluare nr. 
213 din 31.08.2020 pentru bunul imobil din averea debitorului SC Build Arch Confort SRL: teren intravilan situat în 
loc. Tulcea, județul Tulcea CF 42757 Tulcea, nr. cad top: 42757. 
Onorariul evaluatorului PFA Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator în valoare de 700,00 lei a fost achitat conform OP nr. 
2/18.03.2021 – achitat. 
Conform facturii fiscale seria TPO nr. 154/30.06.2021 emisă de PFA Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator, debitorul 
înregistrată o datorie în valoare de 1.000 lei (nu se adaugă TVA) reprezentând onorariu datorat expertului evaluator 
membru ANEVAR Tărărescu I. P. O. pentru întocmirea Raportului de evaluare nr. 225/25.06.2021 a 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, aprobat de către adunarea creditorilor.  
Onorariul fix stabilit în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Crișan D., prin 
Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 12.06.2020, pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1331/88/2019 (conform factură fiscală seria CDI nr. 0257 din data de 
29.06.2021) este de 2.380,00 lei – achitat. 
VII. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea soluționării 
definitive a dosarelor nr. 1331/88/2019/a3, 1331/88/2019/a4, 1331/88/2019/a5 și întocmirii raportului asupra fondurilor 
obținute din valorificarea bunurilor mobile anterior menționate și a planului de distribuire între creditori, conform dip. 
art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, ulterior soluționării dosarelor anterior menționate. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


