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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 83 Din data de 06.01.2022 
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 de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 
procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Hronis GYA SRL, în anexă, în 
număr de 8 (opt) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar 

 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. 70 și 72 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, 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. 
2. Referitor la disp. art. 99 și art. 100 din Legea nr. 85/2014  
Administratorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Hronis GYA SRL la sediul social din Municipiul Bistrița, Cartierul Viișoara, nr. 275, DN 17, 
jud. Bistrița-Năsăud, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 4032/11.10.2021, prin poștă 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39861432371 – plic restituit cu mențiunea „destinatar mutat”; 
(dovezi anexate raportului nr. 4108/14.10.2021 depus la dosarul cauzei și anexate prezentului raport) 
- a comunicat asociatului unic și administratorului dl. Cojoc T., la adresa de domiciliu, notificarea privind deschiderea 
procedurii generale a insolvenței împotriva Hronis GYA  SRL nr. 4033/11.10.2021, prin poștă cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire nr. AR39861432381 – plic restituit. (dovezi anexate raportului nr. 4108/14.10.2021 depus la 
dosarul cauzei și anexate prezentului raport) 
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 anexate raportului nr. 
4108/14.10.2021 depus la dosarul cauzei și anexate prezentului raport) 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Notificare nr. Confirmare de 
primire nr. 

1 
Primăria Municipiului Bistrița 

Municipiul Bistrița, Piaţa Centrală, nr. 6, CP 420040 , 
jud. Bistrița-Năsăud 

4054/12.10.2021 AR39861432391 

2 
Directia Regionala Vamala Cluj 

Strada Dimitrie Cantemir nr. 2, Corp B, Oradea, Jud. 
Bihor, Cod 410519 

4055/12.10.2021 AR39861432401 

3 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului  

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

4056/12.10.2021 AR39861432411 

4 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bistrița-Năsăud 

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

4057/12.10.2021 AR39861432421 
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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: 
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) 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva 
debitorului Hronis GYA SRL nr. 4031/11.10.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind 
deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Hronis GYA SRL nr. 4053/12.10.2021 Judecătoriei 
Bistrița (judecătoria în a cărei rază de circumscripție este situat sediul social al debitorului) prin e-mail. (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
Conform dispozițiilor Sentinței civile 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, respectiv disp. art 76 din Legea nr. 
85/2014, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii geneale a 
insolvenței împotriva debitorului Hronis GYA SRL nr. 4052/12.10.2021 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Hronis GYA SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; 
Eximbank SA, Alpha Bank Romania SA; Banca Românească SA; BRD Groupe Societe Generale SA; Banca 
Comercială Română SA; First Bank România SA Idea Bank SA; Libra Internet Bank SA; Garanti Bank SA; OTP Bank 
România SA; Patria Bank SA;Vista Bank (România) SA; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA. 
Conform Adresei nr. 1068803/26.10.2021, debitorul deține următoarele conturi bancare deschise la Banca Transilvania 
SA: RO61BTRLEURMBUS350176103 – sold 0,00 lei; RO18BTRLEURMBUS350176101 – sold 0,00 lei; 
RO88BTRLEURMBUS350176102 – sold 0,00 lei; RO35BTRLGBPCRT0350176101 – sold 0,00 lei; 
RO30BTRLRONCRT0350176101 – sold 0,00 lei; RO77BTRLEURCRT0350176101 – sold 0,00 lei; 
RO38BTRLRONCSOC350176101 – 0,00 lei; RO88BTRLRONPOPR350176101 – sold 0,00 lei; 
RO96BTRLRONTVA0350176101 – 0,00 lei. 
3. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Cojoc T. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 20.10.2021, la ora 15:30, la sediul social al 
debitorului.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 4228/20.10.2021, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Hronis GYA SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar dl. Cojoc T. 
nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile din 
averea debitorului Hronis GYA SRL. 
4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a convocat asociatul unic 
al societății Hronis GYA SRL dl. Cojoc T. pentru data de 20.10.2021, la ora 15:00, la sediul social al Hronis GYA SRL 
din Municipiul Bistrița, Cartierul Viișoara, nr. 275, DN 17, jud. Bistrița-Năsăud, cu următoarea ordinea de zi: 
„1. Desemnarea administratorului special al societății debitoare Hronis GYA SRL, care să reprezinte interesele 
societății și ale asociaţilor și care să participe la procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea retribuției 
acestuia.”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Deciziei asociatului unic al societății Hronis GYA SRL nr. 4227/20.10.2021, președintele de ședință - 
practician în insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că, la 
ședința convocată în 20.10.2021, la ora 15:00, nu s-a prezentat asociatul unic al societății Hronis GYA SRL dl. Cojoc 
T.. Astfel, președintele de ședință a constatat faptul că, Adunarea Generală a Asociaților Hronis GYA SRL convocată în 
20.10.2021, la ora 15:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale referitoare la valabilitatea 
deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv nu s-a întrunit cvorumul 
prevăzut de lege. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În conformitate cu disp. art. 53 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, pentru soluționarea acțiunilor prevăzute la art. 117-122 
ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele 
de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii procedurii.  Desemnarea se va face de către 
judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților. În cazul în care ulterior adunarea generală a 
asociaților/acționarilor/membrilor alege un administrator special, acesta va prelua procedura în stadiul în care se găsește 
la data desemnării.  
5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 
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Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
privind debitorul Hronis GYA SRL, nr. 4108/14.10.2021, acesta fiind publicat în BPI nr. 17412/18.10.2021 și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-
intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-Hronis-GYA-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
şi de insolvenţă privind debitorul Hronis GYA SRL, nr. 4108/14.10.2021, se rețin următoarele: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014; 
- debitorul Hronis GYA SRL prin administratorul Cojoc T. nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale 
aferente perioadei 2019 și 2020; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2018 rezultă că societatea Hronis GYA SRL nu are o structură economico – financiară care 
să-i permită continuarea activității economice; 
- debitorul Hronis GYA SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit. 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Hronis GYA 
SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bistrița-Năsăud, precum și debitorului, cu 
privire la propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului Hronis 
GYA SRL a fost publicată în BPI nr. 17393/18.10.2021 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Notificare-privind-propunerea-de-intrare-in-faliment-prin-
procedura-simplificata-a-debitorului-Hronis-GYA-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei)  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului Hronis GYA nr. 4113/14.10.2021 către creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. 
Bistrița-Năsăud prin e-mail la adresa Admin.BSBNJUDX01.bn@mfinante.ro și prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39860936336, respectiv a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment 
prin procedura simplificată nr. 4112/14.10.2021 debitorului Hronis GYA la adresa sediului social, prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39861432971 – plic restituit.  
6. 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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, 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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; 
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• 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. 
7. Referitor la disp. art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare a 
cererilor de admitere a creanțelor formulate împotriva averii debitorului Hronis GYA SRL nr. 4984/26.11.2021, acesta 
fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20312/02.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-verificare-a-cererilor-de-admitere-a-creantelor-
formulate-impotriva-debitorului-Hronis-GYA-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Hronis GYA SRL 
nr. 4986/26.11.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20387/03.12.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Tabel-preliminar-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-Hronis-GYA-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
8. 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 5070/29.11.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Hronis GYA SRL din data de 29.11.2021, ora 10:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile 
instituite de art. 49 alin. (1) coroborat cu disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL din data de 29.11.2021, ora 10:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 5070/29.11.2021 al Adunării Generale  a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL din data de 
29.11.2021, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 20596/07.12.2021. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 29.11.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL a fost reconvocată în data de 06.12.2021, la ora 10:00, 
la sediul procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform Procesului-verbal nr. 5174/06.12.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Hronis GYA SRL din data de 06.12.2021, ora 10:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile 
instituite de art. 49 alin. (1) coroborat cu disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL din data de 06.12.2021, ora 10:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 5174/06.12.2021 al Adunării Generale  a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL din data de 
06.12.2021, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 20661/07.12.2021 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-06.12.2021-ora-10.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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9. 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 intrarea în procedura simplificată a 
falimentului a societății debitoare 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. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Hronis GYA SRL, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014, a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 
10. Referitor la disp. art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi a 
comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Hronis GYA SRL la sediul social din Municipiul Bistrița, Cartierul Viișoara, nr. 275, DN 17, 
jud. Bistrița-Năsăud, notificarea privind intrarea în faliment nr. 5328/09.12.2021, prin poștă cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire nr. AR39860166028 – plic restituit;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dl. Cojoc T., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea în 
faliment a debitorului Hronis GYA  SRL nr. 5329/09.12.2021, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39860166018 – plic restituit.  
Prin notificările nr. 5328/09.12.2021 și nr. 5329/09.12.2021, lichidatorul judiciar a solicitat: „Termenul maxim de 
predare a gestiunii de la debitoarea Hronis GYA SRL prin administrator statutar Cojoc T. către lichidatorul judiciar 
desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum și listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență, este de 10 zile de la primirea prezentei notificări. Vă solicităm, să ne comunicați, cât 
de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea 
nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, 
de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act 
sau plată efectuate de către debitorul hronis gya srl fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este 
nulă de drept. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Hronis GYA SRL prevăzută de art. 151 și urm. 
din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 16.12.2021, la ora 13:00.”.  
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. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor 
prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat 
notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Hronis GYA SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire și prin e-mail către următorii creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Notificare nr. Comunicare 

1 
Primăria Municipiului 
Bistrița 

Municipiul Bistrița, Piaţa Centrală, nr. 6, CP 
420040 , jud. Bistrița-Năsăud 

5331/09.12.2021 Comunicată prin e-mail 

2 

Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud 

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

5330/09.12.2021 Comunicată prin e-mail și prin poștă 
cu confirmare de primire nr. 
AR39860166008 

Notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Hronis GYA SRL nr. 5325/09.12.2021 
a fost publicată în BPI nr. 21016/13.12.2021, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-prin-procedura-simplificata.pdf, 
precum şi în ziarul Național din data de 13.12.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului 
Hronis GYA SRL nr. 5327/09.12.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
11. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Cojoc T. cu privire la efectuarea inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 16.12.2021, la ora 13:00, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 5513/16.12.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Hronis GYA SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar dl. Cojoc T. 
nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile din 
averea debitorului Hronis GYA SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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În vederea identificării bunurilor din averea debitorului Hronis GYA SRL, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele 
demersuri: 
- a transmis adresa nr. 4062/12.10.2021 către Primăria Municipiului Bistrița, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Hronis GYA SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în evidențele fiscale ale 
Primăriei Municipiului Bistrița cu bunuri impozabile; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a transmis adresa nr. 4064/12.10.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări 
a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Hronis GYA SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în evidențele SPC-Regim 
Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. II/F/21659/03.11.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud, debitorul Hronis GYA SRL 
figurează cu următoarele mijloace de transport:  
• autovehicul marca DAF FT95XF 480 TE95XF, serie șasiu XLRTE47XS0E718296, număr de înmatriculare 
BN05HRO, an fabricație 2006, serie motor W26129, culoare alb; 
• autovehicul marca DAF 95.480 FT95.480S380, serie șasiu XLRTE47XS0E620366, număr de înmatriculare 
BN04HRO, an fabricație 2003, serie motor U37964, culoare alb. 
- a transmis adresa nr. 4063/12.10.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea Hronis GYA SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 
2021) în evidențele O.C.P.I. Bistrița-Năsăud cu bunuri imobile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Primăria Municipiului Bistrița și Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud nu au răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar. 
12. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Hronis GYA SRL nr. 5569/20.12.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 21566/21.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Hronis-GYA-SRL.pdf. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
13. Referitor la disp. art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere faptul că, la dosarul cauzei nu au fost înregistrate cereri de admitere a creanțelor născute în cursul 
procedurii generale de insolvență, lichidatorul judiciar a constatat că nu se impune întocmirea tabelului suplimentar de 
creanțe. 
14. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL în data de 
14.12.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, având ca ordine de zi: 
„(1). Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului Hronis GYA SRL. 
(2). Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul 
Hronis GYA SRL.  
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea formulării cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar al debitorului Hronis GYA SRL dl. Cojoc T. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 
85/2014. 
(4). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL constând din: onorariul lunar de 
600 lei, exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor, pentru întreaga 
perioada generală de insolvență și de faliment a debitorului Hronis GYA SRL.”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 14.12.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 21.12.2021, la ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL din data de 14.12.2021, ora 09:00 a fost 
publicat în BPI nr. 20670/07.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-14.12.2021-
si-21.12.2021-ora-09.00.pdf.(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 5425/14.12.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Hronis GYA SRL din data de 14.12.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,151% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Hronis GYA SRL nr. 4986/26.11.2021 publicat în BPI nr. 20387/03.12.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și de situația financiară a 
debitorului Hronis GYA SRL. 
2. Cu o majoritate de 99,151% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Hronis GYA SRL nr. 4986/26.11.2021 publicat în BPI nr. 20387/03.12.2021 (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 a aprobat concluziile raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul 
Hronis GYA SRL. 
3. Cu o majoritate de 68,215% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Hronis GYA SRL nr. 4986/26.11.2021 publicat în BPI nr. 20387/03.12.2021 (respectiv un 
procent de 68,799% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor consideră oportună formularea de către lichidatorul judiciar a cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar al debitorului Hronis GYA SRL dl. Cojoc T. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din 
Legea nr. 85/2014. 
4. Cu o majoritate de 54,763% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Hronis GYA SRL nr. 4986/26.11.2021 publicat în BPI nr. 20387/03.12.2021 (respectiv un 
procent de 55,232% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat retribuția lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL constând din: onorariul 
lunar de 600 lei, exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor, pentru 
întreaga perioada generală de insolvență și de faliment a debitorului Hronis GYA SRL. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor Hronis GYA SRL din data de 14.12.2021, ora 09:00, 
respectiv îndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 57 alin (2) din Legea nr. 
85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 99,151% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Hronis GYA 
SRL nr. 4986/26.11.2021 publicat în BPI nr. 20387/03.12.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 21.12.2021, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 5425/14.12.2021 al Adunării Generale  a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL din data de 
14.12.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 21331/16.12.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-14.12.2021-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
15. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
În procedura generală de insolvență, administratorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Hronis GYA SRL nr. 4272/22.10.2021, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 24.10.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18025/26.10.2021  
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-termen-lunar-24.10.2021-1.pdf.  
În procedura de faliment, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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 Hronis GYA SRL nr. 4937/24.11.2021, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 24.11.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20138/25.11.2021  
(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-termen-lunar-24.11.2021-2.pdf; 
- 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 Hronis GYA SRL nr. 5711/24.12.2021, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 24.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21860/24.12.2021  
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-24.12.2021-1.pdf. 
16. 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 184,97 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 

4 
C. N. Poșta Română S.A. 

CNPRCOMaaa/ 
4034682 10.12.2021 26.40 lei 

Comunicarea notificării privind intrarea în faliment către 
debitor, administrator și creditori 

5 
Olimpiq Media SRL  PBL 29077 13.12.2021 43,93 lei 

publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului  
în ziarul Național din data de 13.12.2021 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
184,97 lei 

 
17. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor Hronis GYA SRL din data de 14.12.2021, ora 09:00, retribuția 
lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL constând din: onorariul lunar de 600 lei, exclusiv TVA și 
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onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor, pentru întreaga perioada generală de 
insolvență și de faliment a debitorului Hronis GYA SRL. 
Onorariul administratorului/lichidatorului judiciar pentru perioada 24.09.2021-24.01.2022 este în valoare totală de 
2.856,00 lei (inclusiv TVA) - neachitat, calculat astfel: 600 lei (exclusiv TVA) * 4 luni. 
18. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
identificării bunurilor din averea debitorului, înaintării cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar 
formulată în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Bistritaț-Năsăud 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.  


