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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 156 Data emiterii: 12.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1885/108/2021; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: Ștefan 
Vințieler. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: Diana Trans Forest SRL, cod de identificare fiscală: 39633296; Sediul social: Sat Baia, Comuna Varadia 
de Mureș, nr. 16, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1164/2018. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Diana Trans Forest SRL nr. 
3889/05.10.2021 publicat în BPI nr. 17595/20.10.2021. 
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 Diana Trans Forest SRL, 
conform Încheierii civile nr. 639/2021 din data de 23.09.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1885/108/2021, 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 Diana Trans Forest SRL, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) 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 Diana Trans Forest SRL 

Număr dosar 1885/108/2021; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Ștefan Vințieler 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Diana Trans Forest SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 18.11.2021, 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, pentru debitorul Diana Trans Forest SRL nr. 4690/10.11.2021 pentru 
termenul de judecată din data de 18.11.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 17644/20.10.2021 (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-fond-18.11.2021.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, pentru debitorul Diana Trans Forest SRL nr. 5518/16.12.2021 pentru 
termenul lunar din data de 17.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 21435/17.12.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-
activitate-termen-lunar-17.12.2021-1.pdf. 
2. Referitor la identificarea evidențelor contabile și a bunurilor debitorului 
Conform cererii de chemare în judecată formulată de societatea debitoare prin administratorul statutar, aceasta deține în 
patrimoniu bunul mobil – Tractor UTB 650 și creanțe de încasat în valoare de 13.298,86 lei. 
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, debitorul 
înregistrează în patrimoniul bunul mobil - Tractor U650, an fabricație 1984, serie șasiu 856784, culoare portocaliu, 
garantat în favoarea creditorului bugetar conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 
3396/10.09.2019, înscris în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii mai 2021 (anexată cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată 
de debitor), la data de 31.05.2021 debitorul înregistrează următoarele active în patrimoniu: 
- mijloace de transport – 10.000,00 lei (amortizare cumulată 7.083,31 lei); 
- creanțe-clienți – 13.298,86 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii mai 2021 (anexată cererii de deschidere a procedurii depusă la dosarul 
cauzei), în cursul lunii mai 2021 administratorul Stefanache D. (având calitatea de asociat unic) a retras sume din 
casieria societății debitoare în valoare de 3.564,28 lei, sub formă de restituire creditare (total creditare restituită în 
perioada 01.01.2021-31.05.2021 de 35.064,28 lei). 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020 (anexată cererii de deschidere a procedurii depusă la 
dosarul cauzei), în perioada 01.01.2020-01.12.2020 debitorul prin administratorul Stefanache  D. a vândut mijloace de 
transport la prețul de 10.000,00 lei + TVA (având valoarea de achiziție de 55.462,18 lei, amortizare cumulată de 
1.540,62 lei). 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 4097/14.10.2021 către administratorul Stefanache D., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865159463 – semnată de 
administratorul Stefanache D., prin care a solicitat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp 
posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Diana Trans Forest SRL, în vederea inventarierii acestora conform 



2 
 

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 Diana Trans Forest SRL. Este important de 
precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Diana Trans Forest SRL și a 
documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale”.  
Având în vedere faptul că, administratorul statutar Ștefanache D. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, 
respectiv nu a comunicat arhiva contabilă, evidențele contabile, toate documentele financiar-contabile ale debitorului 
Diana Trans Forest SRL, respectiv nu a predat licidatorului judiciar bunurile existente în averea debitorului în vederea 
inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat a comunicat 
Somația nr. 5524/16.12.2021 către administratorul Stefanache D., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865159463 – semnată de administratorul Ștefanache D., prin care a 
solicitat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea 
debitorului Diana Trans Forest 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 Diana Trans Forest SRL. Vă solicităm să ne comunicați, cât de curând posibil, toate 
documentele justificative cu privire la creanțele societății Diana Trans Forest SRL: creanța în valoare de 9.566,64 lei 
către Top Quality Team SRL și creanța în valoare de 3.732,22 lei către HMS Proiectare SRL (facturi fiscale, fișe 
partener, contracte de vânzare/prestări servicii, etc.) Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor 
existente în averea debitorului Diana Trans Forest SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi 
susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale”. 
În data de 28.12.2021, administratorul statutar Ștefanache D. a predat lichidatorului judiciar următoarele documente 
financiar-contabile, conform procesului-verbal de predare-primire: Registrul unic de control; Dosar state de salarii 
2019; Acte privind constituirea societății; Chitanțier (1 buc) și facturier (2 buc); Plic corespondență ANAF; Ștampilă; 
Dosar privind evidența contabilă aferentă perioadei aprilie 2020 – iunie 2020; Dosar privind evidența contabilă aferentă 
perioadei ianuarie 2020 – martie 2020; Dosar privind lucrările de șantier; Dosar privind evidența contabilă aferentă 
perioadei ianuarie 2019 – martie 2019; Dosar privind evidența contabilă aferentă perioadei august 2019 – decembrie 
2019; Dosar privind evidența contabilă aferentă perioadei ianuarie 2021 – februarie 2021; Dosar privind evidența 
contabilă aferentă perioadei iulie 2018 – decembrie 2018; Dosar privind evidența contabilă aferentă perioadei iulie 2020 
– decembrie 2020; Dosar privind evidența contabilă aferentă perioadei aprilie 2019 – iulie 2019; Dosar privind 
contracte individuale de muncă perioada 2018-2019.  
Având în vederea faptul că, administratorul statutar nu a predat lichidatorului judiciar bunul mobil din averea 
debitorului, reprezentantul lichidatorului judiciar se va deplasa la sediul debitorului din Sat Baia, Comuna Varadia de 
Mureș, nr. 16, jud. Arad, în vederea identificării și inventarierii acestuia. 
În vederea identificării tuturor bunurilor existente în averea debitorului Diana Trans Forest SRL, lichidatorul judiciar a 
efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 4093/13.10.2021 către Primăria Comunei Varadia de Mureș, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Diana Trans Forest SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în 
evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Varadia de Mureș cu bunuri impozabile. 
Conform Adresei nr. 3220/21.10.2021 emisă de Primăria Comunei Varadia de Mureș, debitorul Diana Trans Forest 
SRL figurează în evidențele primăriei cu bunul mobil – Tractor UTB 650 nr. identificare 856784.  
Lichidatorul judiciar a revenit și a comunicat adresa nr. 4284/22.10.2021 către Primăria Comunei Varadia de Mureș, 
prin care a solicitat comunicarea documentelor justificative (facturi de achiziție, facturi de vânzare, contracte de 
vânzare-cumpărare) privind bunurile impozabile cu care Diana Trans Forest SRL a figurat în perioada 2018-2021 în 
evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Varadia de Mureș.  
Menționăm faptul că, conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020 (anexată cererii de deschidere a 
procedurii depusă la dosarul cauzei), în perioada 01.01.2020-01.12.2020 debitorul prin administratorul Stefanache  D. a 
vândut mijloace de transport la prețul de 10.000,00 lei + TVA. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Primăria Comunei Varadia de Mureș nu a comunicat 
lichidatorului judiciar înscrisurile solicitate 
Astfel, lichdiatorul judiciar a revenit la solicitările anterior menționate și a comunicat adresa nr. 5527/16.12.2021 către 
Primăria Comunei Varadia de Mureș. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza detaliată a documentelor financiar-contabile predate acestuia de către 
administratorul statutar și a identificat următoarele aspecte: 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2020, debitorul a înregistrat achiziția unui mijloc de transport 
în valoare de 55.462,18 lei (exclusiv TVA). 
• Conform Registrului Jurnal aferent lunii septembrie 2020, debitorul a achiziționat de la societatea Garmass Agro SRL 
un mijloc de transport în valoare de 55.462,18 lei (exclusiv TVA). 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii noiembrie 2020 și a Registrului Jurnal aferent lunii noiembrie 2020, la 
data de 25.11.2020, debitorul prin administratorul Ștefanache D. a vândut către persoana fizică Ștefanache S. I. mijlocul 
de transport (inițial achiziționat în luna septembrie a aceluiași an la valoarea de 55.462,18 lei + TVA) la prețul de 
10.000 lei exclusiv TVA, înregistrând venituri din vânzare de doar 10.000 lei și cheltuieli cu scoaterea din evidență a 
mijlocului de transport (valoarea neamortizată) de 53.921,56 lei. 
• Conform Contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport nr. 20/12.02.2021, încheiat în data de 
25.11.2020, înregistrat la Primăria Comunei Văradia de Mureș, debitorul Diana Trans Forest SRL prin administratorul 



3 
 

Ștefanache D. a vândut către persoana fizică Ștefanache S. I. mijlocul de transport – buldoexcavator marca Komatsu 
WB97R-2, an fabricație 1999, serie motor 97F20080H, la prețul de 11.900 lei (inclusiv TVA). 
- a comunicat adresa nr. 4094/13.10.2021 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 Diana Trans Forest SRL figurează 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. 27185/02.12.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Arad, debitorul Diana Trans Forest SRL nu 
figurează cu autovehicule înmatriculate în județul Arad. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 4095/13.10.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Diana Trans Forest SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în 
evidențele O.C.P.I. Arad cu bunuri imobile.  
Conform Certificatului nr. 156383/19.10.2021 privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară 
după numele/denumirea proprietarului emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, nu au fost identificate 
înregistrări referitoare la bunurile imobile care ar putea exista în proprietatea debitorului. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Clienții Top Quality Team SRL și HMS Proiectare SRL nu au înțeles să achite creanțele restante, urmare primirii 
somațiilor comunicate de către fostul lichidator judiciar. 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL a procedat la analiza detaliată a documentelor financiar-contabile predate de 
către administratorul statutar în data de 28.12.2021, în vederea identificării facturilor fiscale și a altor documente 
justificative privind creanțele neîncasate: creanța în valoare de 9.566,64 lei către Top Quality Team SRL și creanța în 
valoare de 3.732,22 lei către HMS Proiectare SRL, pentru a proceda la înaintarea cererilor de chemare în judecată. 
Având în vedere faptul că, lichidatorul judiciar nu a identificat situația centralizată a creanțelor neîncasate cu indicarea 
datelor facturilor fiscale în baza cărora s-au născut cele două creanțe anterior menționate, lichidatorul judiciar a solicitat 
prin e-mail către administratorului statutar comunicarea, cât de curând posibil, a Situației creanțelor neîncasate la zi și a 
Fișei partener pentru fiecare client.  
În data de 11.01.2022, administratorul statutar a comunicat lichidatorului judiciar următoarele documente financiar-
contabile: Fișa contului 4111.00008 HMS Proiectare SRL pentru perioada 01.01.2019-31.01.2022; Fișa contului 
4111.00009 Top Quality Team SRL pentru perioada 01.01.2019-31.01.2022; Lista debitorilor societății. 
Lichidatorul judiciar va proceda la calcularea dobânzii legale penalizatoare aferente creanțelor neîncasate și la 
înaintarea cererilor de chemare în judecată a celor două societăți debitoare. 
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la întocmirea Suplimentului la raportul 
asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Diana Trans Forest SRL, cu 
indicarea faptelor săvârșite de administratorul statutar dna Ștefanache D. care atrag incidența disp. art. 169 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014. 
3. 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 57,00 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00009268 18.10.2021 8.20  lei comunicare somație către administratorul Stefanache D. 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ D0355613 18.11.2021 20.00 lei Furnizare informații debitor 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ D0378851 09.12.2021 20.00 lei Furnizare informații debitor 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00011197 20.12.2021 8.80  lei comunicare somație către administratorul Stefanache D. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
57,00 lei 

 
4. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierii civile nr. 639/2021 din data de 23.09.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1885/108/2021, onorariul fostului lichidator judiciar provizoriu AFV Insolvency IPURL este de 2.500 lei + 
TVA, respectiv 33,60 lei (cheltuieli de procedură) – neachitate. 
Conform Încheierii civile nr. 639/2021 din data de 23.09.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1885/108/2021, onorariului fix al lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL este de 250 lei/lună, 
exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor. Pentru perioada 
23.09.2021 – 23.01.2022, onorariul lichidatorului judiciar Consulta.nt Insolvență SPRL este în valoare totală de 
1.190,00 lei inclusiv TVA, calculat astfel: 250 lei (exclusiv TVA) * 4 luni – neachitat. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului Diana Trans Forest SRL, identificarea și evaluarea bunurilor din 
averea debitorului, recuperarea creanțelor și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din 
Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


