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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 234 Data emiterii: 17.01.2022 
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 lunar 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 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul 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, pentru debitorul Prestagro Trans SRL nr. 3/03.01.2022 
pentru termenul de judecată din data de 10.01.2022 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 27/03.01.2022 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-
de-activitate-termen-fond-10.01.2022.pdf.(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
2. Referitor la identificarea evidențelor contabile și a bunurilor debitorului 
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: 
- 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. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Cererea nr. 5556/17.12.2021 către Inspectoratul de Poliție Al Județului Arad - 
Serviciul De Investigații Criminale, prin care a solicitat identificarea și imobilizarea bunurilor mobile aflate în 
proprietatea Prestagro Trans SRL: 
- semiremorcă marca Kassbohrer, serie șasiu WKK48100003411979, nr. înmatriculare AR 05 HAD; 
- autotractor marca Iveco, serie șasiu ZCFM1VPJ001181107, serie motor 281319, nr. înmatriculare AR 18 NYK, 
respectiv comunicarea acestui fapt către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL. 
Conform Adresei nr. 155/128/28.12.2021 emisă de Inspectoratul de Poliție Județean Arad Serviciul Rutier: „Vă 
informăm că solicitarea dumneavoastră, privind „identificarea și imobilizarea” unor vehicule aparținând unei societăți 
aflate în procedură de insolvență, nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 740 din Codul de procedură civilă, care 
reglementează sechestrarea vehiculelor, efectuată de către executorul judecătoresc, care întocmește un proces-verbal de 
sechestru, pe care-l înaintează poliției rutiere, care va putea opri în trafic vehiculul sechestrat și va ridica certificatul de 
înmatriculare și cartea de identitate, fără a avea atribuții privind reținerea vehiculului”. 
3. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Conform Procesului-verbal nr. 5124/02.12.2021, publicat în BPI nr. 20531/06.12.2021, 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 
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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 
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. 
Conform disp. art. 169 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar, 
ori de câte ori identifică persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului, va promova acțiunea în antrenarea 
răspunderii patrimoniale.” 
Astfel, având în vedere disp. art. 169 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar se va conforma hotărârii 
privind oportunitatea cererii de antrenare a răspunderii împotriva fostului administrator statutar, exprimată și de către 
creditori în cadrul Adunării Generale Creditorilor din data de 02.12.2021. 
4. Referitor la dosarul nr. 2000/108/2021/a1 
Creditorul Comuna Vladimirescu, cu sediul în loc. Vladimirescu, str. Revoluției, nr. 4, jud. Arad, reprezentat prin 
primar Mag M., a formulat cerere de admitere a creanței la masa credală, fiind constituit dosarul nr. 2000/108/2021/a1 
având primul termen de judecată stabilit în data de 10.01.2022. 
Având în vedere constituirea dosarului asociat nr. 2000/108/2021/a1, lichidatorul judiciar a formulat note scrise prin 
care a comunicat următoarele: 
- Creditorul Comuna Vladimirescu, cu sediul în loc. Vladimirescu, str. Revoluției, nr. 4, jud. Arad, reprezentat prin 
primar Mag M., nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insolvenței debitorului Prestagro 
Trans SRL, conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de către fostul lichidator judiciar provizoriu Nevcom 
Insolvency IPURL. 
- Conform disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorul Comuna Vladimirescu este considerat de drept în 
termenul de depunere a cererii de admitere a creanței, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și va 
prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa credală. 
- Conform Cererii de admitere a creanței la masa credală formulată de Comuna Vladimirescu, debitorul Prestagro Trans 
SRL înregistrează obligații fiscale datorate la bugetul local în valoare totală de 4.786 lei reprezentând impozite pe 
mijloace de transport deținute de debitor. 
- Conform disp. art. 471 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: „(1) Impozitul pe mijlocul de transport 
este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport 
înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior”. 
- Art. 64 lit. f), art. 5 pct. (69), art. 105 alin. (2)  din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar apreciază că, creanța 
solicitată de creditorul Comuna Vladimirescu se impune a fi analiză și înscrisă în tabelul definitiv de creanțe, cu ordinea 
de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
Prin Sentința civilă nr. 2/2022 din data de 10.01.2022 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
2000/108/2021/a1, s-a dispus: „Admite cererea de repunere în termenul de înscriere a declaraţiei de creanţă formulată 
de creditorul Comuna Vladimirescu, în contradictoriu cu debitorul S.C. Prestagro Trans S.R.L., societate în faliment şi 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL si pe cale de consecinţă : Constată ca fiind de drept repus în termenul 
de declarare a creanţelor pe creditorul Comuna Vladimirescu, cu privire la creanţa sa faţă de debitorul S.C. Prestagro 
Trans S.R.L. Dispune lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. să procedeze la verificarea creanţei declarate 
de creditorul Comuna Vladimirescu şi la efectuarea cuvenitelor menţiuni în tabelul de creanţă al debitorului S.C. 
Prestagro Trans S.R.L. Executorie de drept.” 
Lichidatorul judiciar va proceda la analiza cererii de admitere a creanței formulată de Comuna Vladimirescu și la 
înscrierea acesteia în tabelul de creanțe. 
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
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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 

 
6. 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 15.11.2021-15.01.2022 este în valoare 
totală de 630,70 lei (inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 265 lei (exclusiv TVA) * 2 luni. 
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. 
7. 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.  
 
 
 


