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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 5445 Data emiterii: 14.12.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2658/108/2021; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristian 

Desideriu Debreni. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 

3.1. Debitor: SC Balan's Construct SRL, cu sediul social în Arad, str. Eftimie Murgu, nr. 82, jud. Arad, având CUI RO 

23440132, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J02/439/2008. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC Balan's Construct SRL, 

conform Încheierii civilă nr. 865 din data de   29.11.2021 a Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ și Fiscal în dosarul 2658/108/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport 

lunar 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 Balan’s Construct SRL, astfel întocmit, în anexă, 

în număr de 4 (patru) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Balan’s Construct SRL  

Număr dosar 2658/108/2021; Tribunalul Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă  

Judecător-sindic: Cristian Desideriu Debreni. 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Balan’s Construct SRL 

Referitor la confirmarea administratorului judiciar al debitorului SC BALAN’S CONSTRUCT SRL  

 Conform Procesului-verbal nr. 1618/17.11.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului 

Balan'S Construct SRL din data de 17.11.2021, ora 14.00, publicat în BPI nr. 20023/24.11.2021: 

„5. Confirmarea administratorului judiciar provizoriu EXPERT SPRL. 

Creditorul DGRFP TIMISOARA prin AJFP ARAD, deținând în prezenta adunare 100% din drepturile de vot, nu 

confirma parcticianul în insolventa EXPERT SPRL, avand în vedere ca acesta nu a fost selectat în conformitate cu 

prevederile în vigoare, de către Comisia de selecție a practicienilor în insolventa de la nivelul AJFP Arad. Solicita 

înlocuirea practicianului în insolventa EXPERT SPRL cu practicianul în insolventa CONSULTANT INSOLVENTA 

SPRL. 

Hotararea nr. 1: Cu 100% prezenta în adunarea creditorilor, se desemnează practicianul în insolventa 

CONSULTANT INSOLVENTA SPRL. 

6. Stabilirea remunerației administratorului judiciar. 

Creditorul DGRFP TIMISOARA prin AJFP ARAD, deținând în prezenta adunare 100% din drepturile de vot, stabilește 

retribuția practicianul în insolventa CONSULTANT INSOLVENTA SPRL, de 295 lei/luna și un onorariu de succes de 

1%, stabilit prin Decizia nr. 12/20.10.2021 emisa de Comisia de selecție a practicienilor în insolventa de la nivelul 

AJFP Arad. 

Hotararea nr. 2: Cu 100% prezenta în adunarea creditorilor, se stabilește retribuția practicianul în insolventa 

CONSULTANT INSOLVENTA SPRL, de 295 lei/luna și un onorariu de succes de 1%, stabilit prin Decizia nr. 

12/20.10.2021 emisa de Comisia de selecție a practicienilor în insolventa de la nivelul AJFP Arad.” 

Prin Încheierea civilă nr. 865 din data de 29.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2658/108/2021, s-a 

dispus: 

„Confirmă pe practicianul în insolvenţă CONSULTANT INSOLVENŢĂ S.P.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Daliei, 

nr. 8, mansardă, în calitate de administrator judiciar desemnat pentru debitorul S.C. BALAN,S CONSTRUCT S.R.L., 

cu sediul social în Arad, str. Eftimie Murgu, nr. 82, O.R.C. J 02/438/2008, C.U.I. RO 23440132, în baza Hotărârii 

A.G.C. din data de 17.11.2021, cu un onorariu de 295 lei/lunar şi un onorariu de succes de 1 %, care va înlocui, astfel, 

pe administratorul judiciar numit iniţial, respectiv pe S. EXPERT S.P.R.L. cu sediul în Arad, str. D.Bolintineanu, nr. 5. 

Constată că, pentru administratorul judiciar nou desemnat, CONSULTANT INSOLVENŢĂ S.P.R.L. A.G.C. a stabilit 

un onorariu de 295 lei/lunar şi un onorariu de success de 1 %. 

Stabileşte în favoarea lichidatorului numit iniţial S. EXPERT S.P.R.L:- onorariul pentru activitatea depusă la nivelul 

sumei de 3.000 lei şi dispune plata acestei sume către practicianul în insolvenţă înlocuit, din averea debitorului.” 

Prin intermediul aceleiasi încheieri s-a dispus notificarea înlocuirii administratorului judiciar prin B.P.I. Administratorul 

judiciar a comunicat spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvența notificarea nr. 5253 Data emiterii: 

08.12.2021 

2. Referitor la disp. art. 111 și art. 112 din Legea nr. 85/2014 
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 Prin Încheierea civilă nr. 865 din data 29.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în 

dosarul nr. 2658/108/2021 s-a dispus amânarea cauzei în vederea definitivării tabelului de creanţe pentru data 

de 14.02.2022. 

 La data prezentului raport, nu au fost formulate contestații împotriva Tabelului preliminar de creanțe întocmit 

împotriva averii debitorului SC BALAN’S CONSTRUCT SRL în termenul legal. 

 În grupa creditorilor garantați figurează doi creditori: 

- creditorul DGRFP TIMISOARA prin AJFP ARAD deține o creanță cu rangul de preferință prevăzut de disp. art. 159 

pct. 3 din Legea 85/2014 în cuantum de 606.640 lei conform Aviz de ipoteca mobiliara nr. 2020-09301604319002-

BOP conform Procesului verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. ARGJDEJ 15697/29.09.2020 

instituit pentru suma de 606.604 lei asupra următoarelor bunurilor mobile  

- Model Autoturism MERCEDES-BENZ VITO 639/2, serie șasiu WDF369703D3790235, an fabricație 2013, 

nr. înmatriculare AR-40- BLN — 1 buc.; 

- Model Autoutilitară MERCEDES-BENZ, ATEGO 1828, serie șasiu WDB9525031K584415, an fabricație 

2001, nr înmatriculare AR-50- BLN -1 buc.; 

- Model Autoturism OPEL VIVARO X 83, serie șasiu WOLJ7B7BSCV606549, an fabricație 2011, nr. 

înmatriculare AR-33- BLN- 1 buc.; 

- Model Autoutilitară NISSAN NAVARAD22 CPUD22, serie șasiu JN1CPUD22U0083687, an fabricație 2003, 

nr. înmatriculare AR-66- BLN-1 buc.; 

- Model Autoutilitară VOLKSWAGEN CRAFTER 2FJE2, serie șasiu WV1ZZZ2FZ67002064, an fabricație 

2006, nr, înmatriculare AR-44- BLN -1 buc.; 

- Mode! Autoturism RENAUL TRAFIC JL JLBHB6, serie șasiu VF1JLBHB67V292747, an fabricație 2013, nr, 

înmatriculare AR-55- 8LN -1 buc.; 

- Laptop DELL-1 buc/. 

- Mobilier Holiday -1 buc. 

- Mașicâ de înșurubat ASCM -1 buc 

- Mașina de găurit insurubat -1 buc 

- Rampe încărcare — 2 buc, 

Conform Procesului-verbal de sechestrul pentru bunuri mobile antemenționat întocmit de A.J.F.P. Arad prin Serviciul 

Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii – Compartimentul Executare Silită, Insolvabilitate și Răspundere Solidară, 

o parte din bunurile debitorului SC BALAN’S CONSTRUCT SRL au fost lăsate în custodia dl. Balan T.  

- creditorul BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A. deține o creanță cu rangul de preferință prevăzut de disp. art. 

159 pct. 3 din Legea 85/2014 în cuantum de 3218,54 lei reprezintă creanța născută înainte de deschiderea 

procedurii (facturi scadente si neachitate reprezentând preț al folosinței bunurilor) la acestea se adauga o 

creanța nescadenta in cuantum de 144.463,96 lei asupra următoarelor bunuri următoarele bunuri: 

- Auto: PEUGEOT 308 Serie: VF3LPHNPJLS143576 

- Auto:VW TIGUAN Serie: WVGZZZ5NZFW036139, 

Pentru a da eficiență dispozitiilor art. 103 din Legea 85/2014, se impune efectuarea evaluării garanțiilor deținute de cei 

doi creditori garantați, în acest sens administratorul judiciar a luat măsura publicării unui anunț în ziarul Național din 

data de 13.12.2021 de selecție a unui evaluator membru ANEVAR cu misiunea determinării valorii de piață si a valorii 

de vânzare forțată a bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei de tipul autovehicule si utilaje. Ofertele cu privire 

la efectuarea raportului de evaluare pentru bunurile imobile descrise anterior trebuie să cuprindă onorariul solicitat și 

termenul de efectuare a raportului de evaluare. Ofertele sau Informații suplimentare pot fi transmise/solicitate la adresa 

de e-mail office@consultant-insolventa.ro sau Fax 0256220827 sau direct la sediul din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiş, până la data de 28.12.2021, ora 17
00

. La data prezentului raport nu s-a înregistrat la biroul 

administratorului judiciar nici o ofertă. 

3. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  

În vederea identificării tuturor conturilor bancare deținute de către debitor, administratorul judiciar a procedat la 

comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență și înlocuirea administratorului judiciar, 

împotriva debitorului SC BALAN’S CONSTRUCT SRL și suspendarea de drept a măsurilor de executare silită 

efectuate împotriva averii debitorului nr. 5253/08.12.2021 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; Garanti Bank SA; ING 

Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria 

Bank SA; Idea Bank. 

Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 

BALAN’S CONSTRUCT SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Eximbank SA; Banca Comercială 

Română ,Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Patria Bank SA; Libra Internet Bank, Vista Bank. 

4. Referitor la notificarea administratorului special  
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De asemenea, administratorul judiciar a transmis somația nr. 5333/09.12.2021,  prin poștă cu confirmare de primire 

către administratorul debitorului Balan’s Construct SRL, dl. Balan T. la adresa de domiciliu al acestuia, prin care a fost 

notificat : cu privire la faptul că, prin Încheierea Civilă NR. 165 din data de  14.09.2021 pronunțată de Tribunalul 

Arad, în dosarul nr. 2658/108/2021, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului 

BALAN'S CONSTRUCT SRL, cu sediul social în Arad, str. Eftimie Murgu, nr. 82, jud. Arad, având CUI RO 

23440132, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J02/439/2008. Prin Încheierea civilă nr. 865 din data de   

29.11.2021 a Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2658/108/2021, 

judecătorul-sindic a luat act de desemnarea în calitate de administrator judiciar practicianul în insolvență 

Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, prin 

reprezentant legal asociat coordonator Popescu George, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea 

nr. 85/2014. 

De asemenea prin intermediul aceleiași notificări i s-a comunicat faptul că orice operațiune, act sau plată efectuate 

de către debitorul BALAN’S CONSTRUCT SRL fără avizul administratorului judiciar CONSULTANT 

INSOLVENȚĂ SPRL, este nulă de drept. 
În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, am solicitat să se pună la dispoziția administratorului judiciar, în 

CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL: 

1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea 

debitorului, în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de 

insolvență,  

2. lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile 

patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 

3.  lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după 

data introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului 

comercial. Codul unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru 

după caz), sediul social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului furnizor/fişa partenerului creditor – 

cuprinzând rulajele şi soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final, se va calcula şi totalul debitelor 

aparent datorate tuturor creditorilor societăţii 

4.  lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor născute după data 

introducerii cererii de dechidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. 

Codul unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), 

sediul social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului client/fişa partenerului debitor – cuprinzând rulajele şi 

soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final 

5.  lista cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea 

naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor 
6.  lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate 

7. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe etc.) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 ani, sau pe 

care le mai deţine societatea, cu o valoare individuală, aşa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare 

valoare înregistrată în contabilitate, şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din 

patrimoniul acesteia, (situaţia activelor societăţii); 

8. lista cuprinzând bunurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei 

împotriva acesteia 

9. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei 

împotriva acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecărei marfi în parte; 

10. Să se indice care este suma totală existentă în contul casă, precum şi suma totală pe care o are în conturi la 

bănci societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), 

potrivit ultimelor 6 balanţe întocmite de societate, depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC); 

11. Lista cuprinzând notele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sunt 

exceptate sponsorizările în scop umanitar; 

12. Lista cuprinzând operaţiunile comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 

2 ani anteriori deschiderii procedurii; 

13. Lista cuprinzând actele încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor 

implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice altfel drepturile; 

14. Lista cuprinzând actele de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei  datorii  anterioare 

sau în folosul acestuia, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar 

putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer; 

15. Lista cuprinzând operaţiunile de constituire ori perfectare a unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară,  

în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii. 

16. Lista cuprinzând plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă 

scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; 

17. Lista cuprinzând operaţiunile încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii şi persoanele aflate în raporturi 

juridice cu debitorul:  
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a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori, după caz, 

din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor atunci când debitorul este respeciva societate în comandită, 

respectiv o societate agricolă în nume colectiv sau cu răspundere limitată; 

b) cu un membru sau administrator atunci când debitorul este un grup de interes economic; 

c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea 

generală a asociaţilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; 

d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, 

societate pe acţiuni cu răspundere limitată, sau, după caz, societate agricolă; 

e) cu orice altă pf ori pj deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau a activităţii sale; 

f) cu un coindivizar asupra unui bun comun; 

18. Lista cuprinzând toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 2 ani anteriori deschiderii 

procedurii; 

19. Lista cuprinzând toate operaţiunile care pot face parte din categoriile ce urmează:  

a) operaţiunile de folosire a bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 

b) operaţiunile de acte de comerţ în interes personal sub acoperirea persoanei juridice; 

c) operaţiunile prin care au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana 

juridică la încetarea de plăţi; 

d) să se arate dacă s-a ţinut o contabilitate fictivă şi dacă au făcut să dispară unele documente contabile, sau nu au ţinut 

contabilitatea în conformitate cu legea; 

e) operaţiunile prin care au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 

pasivul acesteia, 

f) operaţiunile prin care au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri în scopul întârzierii 

încetării de plăţi; 

g) operaţiunile prin care în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui 

creditor în dauna celorlalţi creditori; 

20. Lista dosarelor penale în care se efectuează cercetări cu privire la operaţiuni ale societăţii aflate în insolvenţă; 

21. Ultimele 6 balanţe detaliate depuse de către debitoare la organele fiscale anterior datei deschiderii procedurii 

insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi denumirea furnizorului/din care să rezulte 

suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea clientului); 

22. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de cesiune de creanţe în care societatea a fost/este 

parte, încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent; 

23. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de leasing în care societatea a fost/este parte, 

încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent. 

5. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  
Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum 

de 53,35 lei, astfel:  

Nr. 

crt. 
Denumire furnizor 

Nr. 

document 

Data 

document 
Suma  Observații 

1 Olimpic Media PBL 29079 13.12.2021 44.55 anunt ziar National 

2 CN POSTA ROMANA 

DIV 

00010986 14.12.2021 8.8 

comunicare notificare administrator 

special 

   
TOTAL 53.35 

 7. Referitor la retribuția persoanelor de specialitate  
Conform Sentinței civile nr. 865 din data de 29.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2658/108/2021, 

retribuția administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL este de 295 lei/lună + TVA și un onorariu de succes de 

1%.  

Conform Sentinței civile nr. 865 din data de 29.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2658/108/2021, 

retribuția administratorului judiciar Expert SPRL este de 3000 lei + TVA 

8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 

îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014, evaluarea întregului 

patrimoniu al debitorului, definitivarea tabelului de creanțe. 

Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 

 


