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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 5132 Data emiterii: 02.12.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2000/108/2021; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristian 
Desideriu Debreni. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2, jud. Arad. 
3.1. Debitor: Prestagro Trans SRL, cod de identificare fiscală: 18802724; Sediul social: Comuna Vladimirescu, Sat 
Horia, nr. 211, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1184/2006. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Prestagro Trans SRL nr. 
1812/12.11.2021 publicat în BPI nr. 19439/16.11.2021. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Prestragro Trans SRL, conform 
Încheierii de ședință din data de 15.11.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
2000/108/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în procedura simplificată 
de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Prestagro Trans 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 lichidatorului judiciar și justificarea 

cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

pentru debitorul Prestagro Trans SRL 

Număr dosar 2000/108/2021; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Cristian Desideriu Debreni 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Prestagro Trans SRL 
1. Referitor la numirea lichidatorului judiciar 
Conform Procesului-verbal nr. 1666/22.10.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Prestagro Trans SRL 
din data de 22.10.2021 ora 14:00, publicat în BPI nr. 18068/26.10.2021, Adunarea Generală a Creditorilor a hotărât: 
„Referitor la punctul 4: Confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de catre judecătorul 
sindic […] 
Hotărâre: Creditorul unic nu confirma practicianul in insolventa Nevcom Insolvency I.P.U.R.L. si nici renumeratia 
solicitata de acesta, avand in vedere ca acesta nu a fost selectat in conformitate cu prevederile in vigoare, de catre 
Comisia de selectie a practicienilor in insolventa de la nivelul A.J.F.P. Arad.  
Referitor la punctul 5: Stabilirea onorariului administratorului judiciar la suma de 2000 lei/luna + TVA și un onorariu 
de succes de 5% din încasări. In eventualitatea in care nu se confirma Nevcom Insolvency IPURL ca si 
administrator/lichidator judiciar, solicitam ca pentru perioada de la deschiderea procedurii, pana la data adunarii 
creditorilor, sa se acorde onorariul lunar echivalent cu cel al practicianului in insolventa confirmat.  
D.G.R.F.P.T.-A.J.F.P. Arad, reprezentând 100,00% din total creanțe solicita inlocuirea practicianului în insolventa 
Nevcom Insolvency IPURL cu practicianul Consultant Insolventa S.P.R.L., care a fost selectat pentru un onorariu lunar 
de 265 lei și onorariu de succes de 1%, prin Decizia nr.12/20.10.2021 emisa de Comisia de selectie a practicienilor în 
insolventa de la nivelul A.J.F.P. Arad.  
Hotărâre: Creditorul unic solicita inlocuirea practicianului in insolventa Nevcom Insolvency IPURL cu practicianul 
Consultant Insolventa S.P.R.L., care a fost selectat pentru un onorariu lunar de 265 lei si onorariu de succes de 1%, prin 
Decizia nr. 12/20.10.2021 emisa de Comisia de selectie a practicienilor in insolventa de la nivelul A.J.F.P. Arad”. 
Prin Încheierea de ședință din data de 15.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
2000/108/2021, judecătorul-sindic a dispus:  
„Admite cererea formulată de creditorul A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Timișoara - A.J.F.P. Arad, de înlocuire a Nevcom 
Insolvency IPURL- cu sediul în Arad Str. Praporgescu, nr.29, ap.2, jud. Arad în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului S.C. Prestagro Trans S.R.L., cu sediul în corn. Vladimirescu, sat Horia, nr. 211, O.R.C. J 02/1184/2006, 
C.U.I. RO 18802724. 
Dispune înlocuirea lichidatorului judiciar Nevcom Insolvency IPURL, cu sediul în Arad Str. Praporgescu, nr. 29, ap.2, 
jud. Arad, cu lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, Str. Daliei nr. 8, 
mansardă, Județul Timiș, înregistrat în RFO II sub nr.0649, CUI RO 31215824, reprezentantă prin asociat coordonator 
Popescu George, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art.64 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenței și de insolvență, cu o retribuție de 265 lei și un onorariu de succes de 1% conform Deciziei nr. 
12/20.10.2021 emisă de Comisia de selecție a practicienilor în insolvență de la nivelul A.J.F.P. Arad. 
Dispune aprobarea onorariului lichidatorului judiciar Nevcom Insolvency IPURL în cuantum de 4.000 lei +TVA și a 
cheltuielilor de procedură în cuantum de 122,79 lei.”. 
2. Referitor la situația financiară a debitorului și bunurile existente în patrimoniu 
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Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar Nevcom Insolvency IPURL, Adresa nr. 
4862/22.11.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor documente cu 
privire la debitorul Prestagro Trans SRL:  
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Dovezile privind notificarea administratorului statutar cu privire la predarea documentelor financiar-contabile și a 
bunurilor din averea debitorului în vederea inventarierii acestora; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Prestagro Trans SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Prestagro Trans SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență de către dvs. în calitate de lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului.  
Conform Adresei nr. 1869/24.11.2021, fostul lichidator judiciar Nevcom Insolvency IPURL a comunicat subscrisei 
următoarele: 
„Nu au fost puse la dispoziția noastra documentele financiar- contabile de către reprezentantul legal al debitorului. 
Notificarea si confirmarea de predare-primire transmisa către reprezentantul legal al debitoarei, conform Borderou 
anexat. 
Notificările transmise către instituțiile abilitate sa furnizeze informații privind bunurile societății , respectiv Primaria 
Arad, O.C.P.I. Arad si Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere Si Înmatriculări Auto Arad precum si 
răspunsurile acestora precizând ca din partea Serviciului Public Comunitar Regim Permise De Conducere Si 
Înmatriculări Auto Arad nu s-a primit nici un răspuns. 
Notificarea transmisa către birourile de executori judecătorești precizând faptul ca nu am primit nici un răspuns din 
partea acestora. 
- Raportul asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția insolventei debitorului, rapoartele de activitate, 
tabelul preliminar, tabelul definitiv si procesul verbal de inventariere se afla depuse la dosarul cauzei insotite de anexele 
aferente. 
Nu a fost deschis cont unic de insolvență pe numele debitoarei.”  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3267/19.06.2009 – Hotărârea nr. 1/2009, 
administratorul societății Prestagro Trans SRL este dl. Dragomir M.. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 4848/18.11.2021 către administratorul statutar Dragomir M., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860882385, prin care a solicitat 
următoarele: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea 
debitorului Prestagro Trans SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. De 
asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele 
contabile obligatorii ale debitorului Prestagro Trans SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării 
bunurilor existente în averea debitorului Prestagro Trans SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, 
sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.  
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 4849/18.11.2021 către Primăria Comunei Vladimirescu, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Prestagro Trans SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale 
Primăriei Comunei Vladimirescu cu bunuri impozabile.  
- a comunicat adresa nr. 4851/18.11.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Arad, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Prestagro Trans SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise 
De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
- a comunicat adresa nr. 4850/18.11.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Prestagro Trans SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
O.C.P.I. Arad cu bunuri imobile.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au comunicat un răspuns la 
solicitările lichidatorului judiciar. 
Menționăm faptul că, conform Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. 62 din 27.07.2017 
emisă de Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Timișoara în dosarul penal nr. 3023/108/2016 (depus la 
dosarul cauzei), executorii fiscali din cadrul organului de executare au procedat la aplicarea sechestrului asigurător 
asupra bunurilor mobile ale debitorului Prestagro Trans SRL: 
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- Autotractor Iveco 190 36 PT, nr. înmatriculare AR 18 NYK, serie motor 281319, serie șasiu ZCFM1VPJ001181107, 
culoare alb, an fabricație 1992; 
- Semiremorcă Kassbohrer SKB10/24L, nr. înmatriculare AR 08 HAD, serie șasiu WKK48100003411979, culoare 
verde, culoare secundară roșu, an fabricație 1995. 
3. Referitor la dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 15.11.2021 și disp. art. 
169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Din considerentele Încheierii de ședință din data de 15.11.2021 se reține:  
„Totodată, se constată că privitor la eventualul demers de antrenare a fostului administrator al debitorului, Judecătorul 
sindic pune în vedere practicianului confirmat să aibă în vedere faptul că la fila 57 dosar, există decizia de angajare a 
răspunderii solidare în situația atragerii răspunderii solidare pentru suma de 2.370.462 lei, sumă cu care creditorul fiscal 
s-a înscris la masa credală iar la fila 64 dosar, există Decizia penală nr. 1246/A/25 octombrie 2017 de condamnare, a 
fost condamnat la 7 ani închisoare și la obligarea acestuia la plata de 2.356.890 lei și față de această împrejurarea 
consideră necesar amânarea cauzei și citarea creditorilor conform art. 174 din Legea nr. 85/2014 cu mențiunea de a se 
prezenta în vederea audierii cu privire la avansarea sumelor necesare continuării procedurii în caz contrar se va proceda 
la închiderea procedurii conform art.174 din Legea nr.85/2014”. 
Din cuprinsul Raportului completat privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Prestagro Trans SRL nr. 1586/14.10.2021 publicat în BPI nr. 17569/19.10.2021, se reține: 
„Ținând cont de cele prezentate, considerăm incidente prevederile : 
- art. 169 lit.c) din Legea 85/2014 „ au dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea, în mod vădit 
persoana juridica la încetarea de plăti.” 
- art. 169 lit.d) din Legea 85/2014 „au ținut contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu 
au ținut contabilitatea în conformitate cu legea ” 
împotriva numitului: 
1. Dragomir M. în calitate de asociat unic/administrator la SC Prestagro Trans SRL, lichidatorul judiciar va depune 
cerere de atragere a răspunderii întemeiata pe prevederile art. 169 lit. c) și d) din Legea 85/2014 privind procedura 
insolvenței”. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului 
Prestagro Trans SRL pentru data de 02.12.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, 
str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Avansarea de sume pentru acoperirea cheltuielilor administrative de procedură, având în vedere dispozițiile 
judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 15.11.2021. 
(2). Exprimarea unei opinii cu privire la închiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului Prestagro Trans 
SRL în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, având în vedere dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin 
Încheierea de ședință din data de 15.11.2021. 
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea înaintării cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar Dragomir M. în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, având hotărârea Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 20.10.2021 prin care a fost solicitată formularea de către lichidatorul judiciar a acțiunii de 
atragere a răspunderii împotriva administratorului societății debitoare, respectiv Decizia de angajare a răspunderii 
solidare nr. ARG-DEJ-16088/31.05.2021 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad în temeiul art. 25 
alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul Fiscal”. 
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Prestagro Trans SRL din data de 02.12.2021, ora 09:00 a fost 
publicat în BPI nr. 19953/23.11.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-Prestagro-Trans-
SRL-in-data-de-02.12.2021-ora-09.00.pdf (anexat procesului-verbal nr. 5124/02.12.2021 depus la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 5124/02.12.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Prestagro Trans SRL din 
data de 02.12.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vont înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Prestagro Trans SRL nr. 1812/12.11.2021 publicat în BPI nr. 19439/16.11.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu avansează sume pentru acoperirea cheltuielilor administrative de procedură, având în vedere dispozițiile 
judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 15.11.2021. Cheltuielile ocazionate de 
continuarea procedurii insolvenței urmând a fi recuperate din fondul de lichidare prevăzut de art. 39 alin. (4) din Legea 
nr. 85/2014. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vont înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Prestagro Trans SRL nr. 1812/12.11.2021 publicat în BPI nr. 19439/16.11.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor consideră că se poate dispune închiderea procedurii potrivit art. 174 din Legea nr. 85/2014 a debitorului 
Prestagro Trans SRL doar în cazul în care din evidențele contabile rezultă că nu sunt sau nu au rămas bunuri în inventar, 
precum și numai dacă se constată cu certitudine că nu sunt persoane cărora le poate fi imputată vina de a fi provocat 
starea de insolvență a debitorului Prestagro Trans SRL. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vont înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Prestagro Trans SRL nr. 1812/12.11.2021 publicat în BPI nr. 19439/16.11.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
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Creditorilor consideră oportună formularea și înaintarea de către lichidatorul judiciar a cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar Dragomir M. în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, menționăm faptul că, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad – creditor ce deține un procent total de 100,00% 
(creanță garantată – 99,427% și creanță bugetară – 0,573%) din totalul creanțelor cu drept de vont înscrise în Tabelul 
definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Prestagro Trans SRL nr. 1812/12.11.2021 publicat în BPI nr. 
19439/16.11.2021 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa consideră oportună formularea cererii de antrenare a răspunderii 
împotriva fostului administrator statutar, în cazul în care există elemente pentru formularea acesteia, în legătură cu acest 
punct de pe ordinea de zi, precizăm că fostul practician în insolvență a considerat incidente prevederile art. 169 lit. c și 
lit. d din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere că lichidatorului judiciar îi revine obligația de a examina activitatea debitorului și întocmirea unui 
raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la starea de insolvență, cât și identificarea unor eventuale motive de 
formulare a atragerii răspunderii patrimoniale, cu menționarea persoanelor care se fac vinovate, considerăm că în cazul 
în care veți aprecia că nu sunt întrunite elementele pentru formularea unei acțiuni întemeiate pe art. 169 din Legea nr. 
85/2014 nu se mai impune formularea acțiunii pentru atragerea răspunderii patrimoniale, iar în caz contrar, în cazul în 
care veți aprecia că sunt elemente pentru formularea acțiunii, să procedați în consecință. 
Totodată, în ceea ce privește Decizia de angajare a răspunderii solidare nr. ARG-DEJ- 16088/31.05.2021 emisă de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, considerăm că emiterea acesteia nu exclude formularea unei cereri 
de antrenare a răspunderii întemeiate pe art. 169 din Legea nr. 85/2014.”. 
Procesul-verbal nr. 5124/02.12.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Prestagro Trans SRL din data de 
02.12.2021, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 5125/02.12.2021 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la secțiunea Dosare – Prestagro Trans SRL. 
4. 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 8,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA 
DIV00046847 23.11.2021 

8,20  lei 
comunicare somație către fostul administrator statutar 

Dragomir M. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
8,20 lei 

 
5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Conform Încheierii de ședință din data de 15.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
2000/108/2021, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 265 lei, 
exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 15.11.2021-15.12.2021 este în valoare 
totală de 313,35 lei (inclusiv TVA). 
De asemenea, prin Încheierea de ședință din data de 15.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 2000/108/2021, a fost aprobat onorariul lichidatorului judiciar provizoriu Nevcom Insolvency IPURL în 
cuantum de 4.000 lei +TVA și cheltuielile de procedură în cuantum de 122,79 lei. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în vederea înaintării cererii 
de antrenare a răspunderii administratorului statutar Dragomir M. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 către Tribunalul Arad, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 02.12.2021 și 
îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


