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

Nr.: 720 Data emiterii: 17.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 905/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj; Judecător-sindic: Ancuța Pavelescu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, jud. Cluj. 
3.1. Debitor: Alban Maison Bois SRL, cod de identificare fiscală: 34426150; Sediul social: Cluj-Napoca, str. Pavel 
Roșca, nr. 4, parter, ap. 26, jud. Cluj; Număr de ordine în registrul comerţului J12/1245/2015. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Alban Maison Bois SRL nr. 
149/21.12.2021 publicat în BPI nr. 21708/22.12.2021. 
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 Alban Maison Bois SRL, 
confirmat prin Încheierea civilă nr. 111/2022 din data de 19.01.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în 
dosarul nr. 905/1285/2021, 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 Alban Maison 
Bois SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) 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 Alban Maison Bois SRL 
Număr dosar 905/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj 
Judecător-sindic: Ancuța Pavelescu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Alban Maison Bois SRL 
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Conform Deciziei nr. 791/13.01.2022, DJ 1186/2021 - CT emisă de creditorul majoritar Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, publicată în BPI nr. 
763/14.01.2022: „Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, [...], prin Serviciul juridic al 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Cluj, [...], în calitate de unic creditor al debitoarei SC Alban Maison Bois 
SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pavel Roșea, nr.4, parter, ap.26, jud. Cluj, CUI 34426150, J12/1245/2015, în 
temeiul art.57 afin. (3) din Legea nr.85 / 2014, prin prezenta desemnam în calitate de administrator judiciar societatea 
Consultant Insolventa S.P.R.L., în locul administratorului judiciar provizoriu C.I.I. Jalba C. M.”. 
Acordam administratorului judiciar un onorariu lunar de 249 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1%, exclusiv 
TVA din sumele distribuite creditorilor.”. 
Prin Încheierea civilă nr. 111/2022 din data de 19.01.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
905/1285/2021, judecătorul-sindic a dispus: „În temeiul art. 45 lit.c raportat la art.63 coroborat cu art. 57 alin. 3 din 
Legea nr. 85/2014, confirmă lichidatorul judiciar numit prin decizia creditorului unic, în persoana practicianului de 
insolvență Consultant Insolvență SPRL, conform deciziei nr.791 din 13 ianuarie 2022, publicată în BPI nr.763 din 14 
ianuarie 2022, reținând că lichidatorul judiciar desemnat de către creditorul unic îndeplinește condițiile prevăzute de art. 
57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.” 
2. Referitor la predarea actelor de procedură de către fostul lichidator judiciar provizoriu 
Prin Încheierea civilă nr. 111/2022 din data de 19.01.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
905/1285/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Dispune predarea de către lichidatorul judiciar provizoriu CII Jalbă C. M. 
a tuturor documentelor care vizează procedura insolvenței debitoarei în termen de 10 zile de la pronunțarea prezentei 
încheieri.” 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu C.I.I. Jalbă C. 
M., Adresa nr. 378/26.01.2022 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor 
documente cu privire la debitorul Alban Maison Bois SRL:  
• dovada notificării creditorilor de pe lista creditorilor anexată cererii de deschidere a procedurii, respectiv scrisorile 
recomandate cu confirmare de primire, conform borderoului de expediție depus de lichidatorul judiciar; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Alban Maison Bois SRL, 
din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
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• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre lichidatorul judiciar efectuate de către debitorul Alban Maison Bois SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate a insolvenței; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Alban Maison Bois SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate a insolvenței de către dvs. în calitate de lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
În data de 26.01.2022, fostul lichidator judiciar provizoriu C.I.I. Jalbă C. M. a comunicat subscrisei următoarele: 
„Majoritatea documentelor cerute de dvs in adresa atasata le gasiți fie publicate in BPI, fie depuse la dosar. 
1. aveti atasat dovada transmiterii scrisorilor recomandate. o sa le depunem si la dosar. 
2. De la dl Balan, reprezentantul societatii am obșinut  putine documente, dl mia comunicat ca nu a mai avut activitate 
de la inceputul anului 2019. Documentele primite le gasiti atasate. 
3. In timpul procedurii nu sunt creante nascute si neachitate. Facturile si dovada platii sunt depuse la dosar si sunt 
acceptate de judecator. 
4. Pana la data emiterii deciziei de schimbare lichidator de catre ABAF nu am reusit sa facem inventarul. 
5. Rapoartele de activitate, Raportul cauze sunt publicate atat in BPI si sunt depuse si la dosar impreuna cu anexele. In 
cadrul rapoartelor de activitate sunt prezentate toate incasarile si platile de la data deschiderii procedurii de faliment. 
Documentele sunt anexate la rapoarte si depuse la dosar. le puteti vizualiza pe Curtea de Apel Cluj. 
6. De la data deschiderii procedurii de faliment nu am avizat nici o plata la cererea societății debitoare. 
7. Documentele care au stat la baza analiza transferurilor patrimoniale au fost balanțele contabile. Nu au existat rulaje 
pe conturile din clasa 2.  
8. Conform declaratiei data de administratorul statutar societatea avea cont deschis la Banca Transilvania. Am transmis 
o adresa catre banca, iar aceasta ne -a raspuns ca nu a identificat aceasta societate. Atasat raspunsul bancii.  
9. persoana de contact este dl Balan A. [...].”  
Menționăm faptul că, prin Încheierea civilă nr. 111/2022 din data de 19.01.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 905/1285/2021, publicată în BPI nr. 1246/21.01.2022, s-a dispus: „Se va pune în vedere 
lichidatorului judiciar să depună dovada notificării creditorilor de pe lista creditorilor anexată cererii de deschidere a 
procedurii, respectiv scrisorile recomandate cu confirmare de primire, conform borderoului de expediție depus de 
lichidatorul judiciar. [...]” 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL a identificat printre înscrisurile comunicate de către fostul lichidator judiciar (în 
data de 26.01.2022, prin e-mail), dovezi privind notificarea creditorilor de pe lista creditorilor anexată cererii de 
deschidere a procedurii, respectiv scrisorile recomandate cu confirmare de primire.  
3. Referitor la identificarea și inventarierea bunurilor din averea debitorului 
Prin Încheierea civilă nr. 111/2022 din data de 19.01.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
905/1285/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Raportat la dispozițiile art. 112 din Legea nr.85/2014, dispune în sarcina 
lichidatorului judiciar întocmirea tabelului definitiv de creanțe la depunerea raportului de evaluare a garanțiilor. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar să identifice bunurile ce fac obiectul garanției creditorului înscris în tabelul 
preliminar și să procedeze la evaluarea garanțiilor, urmând a depune tabelul definitiv la predarea raportului de evaluare. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar să identifice și să inventarieze toate bunurile debitoarei, supuse sau nu garanțiilor 
creditorilor, indicând natura acestor bunuri și locul în care acestea se află.” 
În vederea identificării și evaluării bunurilor din averea debitorului Alban Maison Bois SRL, lichidatorul judiciar a 
comunicat către administratorul Balan G. A., la adresa de domiciliu, Somația nr. 377/26.01.2022, transmisă prin poștă 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39859250947, prin care a solicitat: „Vă solicităm să predați 
lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului alban maison bois 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 Alban Maison Bois SRL. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Alban Maison Bois 
SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și 
penale”. 
Plicul cu somația nr. 377/26.01.2022  a fost restituit, nefiind ridicat de către administratorul Balan G. A.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar Balan G. A. nu a comunicat 
lichidatorului judiciar documentele financiar-contabile ale debitorului, respectiv nu a prezentat bunurile din averea 
debitorului în vederea inventarierii acestora. 
Conform disp. art. 151 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) În situația prevăzută la art. 93, inventarul bunurilor 
debitorului se va face după obținerea relațiilor scrise privind situația bunurilor debitorului. Dacă în urma demersurilor 
efectuate potrivit prevederilor art. 94-96, administratorul judiciar nu identifică niciun bun, inventarul se încheie pe baza 
comunicărilor scrise transmise de autoritățile relevante”. 
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În vederea identificării bunurilor din averea debitorului, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 380/26.01.2022 către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Alban Maison Bois SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale 
ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca cu bunuri impozabile.  
- Conform Adresei nr. 52464/496/27.01.2022 emisă de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, societatea Alban Maison 
Bois SRL nu figurează și nu a figurat în intervalul ianuarie 2018 – ianuarie 2022 în evidențele noastre fiscale cu bunuri 
impozabile declarate, și nu înregistrează debite născute la data deschiderii procedurii, 17.11.2021.  
- a comunicat adresa nr. 381/26.01.2022 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări 
a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Cluj, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă societatea 
Alban Maison Bois SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
- Conform Adresei nr. 65.182/28.01.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Cluj, debitorul nu figurează și nu a figurat cu 
vehicule în Registrul Național de Evidență a Vehiculelor Înmatriculate în perioada 2018-2022.  
- a comunicat adresa nr. 382/26.01.2022 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Alban Maison Bois SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în 
evidențele OCPI Cluj cu bunuri imobile.  
- Conform Adresei nr. 912/02.02.2022 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, nu au fost 
identificate bunuri imobile în proprietatea societății Alban Maison Bois SRL.  
- Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021 (comunicată subscrisei de către fostul lichidator 
judiciar), la data de 30.09.2021 debitorul Alban Maison Bois SRL înregistrează următoarele active: echipamente 
techologice – 64.849,00 lei; creanțe imobilizate – 3.816,00 lei; avansuri achitate furnizorilor de stocuri – 111.286,00 lei; 
avansuri achitate furnizorilor de servicii – 11.690,00 lei; creanțe-clienți – 917.691,51 lei; creanțe debitori-diverși – 
46.725,00 lei. 
- în vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, lichidatorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 4021/11.10.2021 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 SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
Alban Maison Bois SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv 
comunicarea datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Alban Maison Bois SRL de la 
data deschiderii contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, 
respectiv persoanele care dețin dreptul de semnătură.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Alban Maison Bois SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Banca Românească; Banca Comercială 
Română SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Eximbank SA; Garanti Bank 
SA; Idea Bank SA; Intesa Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank SA; Patria Bank SA; OTP Bank România SA; 
Raiffeisen Bank SA; Vista Bank (România) SA. 
Conform Adresei nr. 70896/07.02.2022 emisă de BRD Groupe Societe Generale SA, debitorul deține conturi bancare 
având sold negativ -1900 lei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la deschiderea contului unic de insolvență la Banca Transilvania SA - 
RO04BTRLRONCRT0635817901. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 86,86 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00000665 27.01.2022 8.80 lei Dovada comunicare somație către Balan G. A. 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC22/ D0027525 26.01.2022 20.00 lei Furnizare informații debitor 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC22/ D0034276 01.02.2022 20.00 lei Furnizare informații debitor 

4 
Olimpiq Media SRL PBL 29726 27.01.2022 38.06 lei 

Publicare anunț organizare selecție oferte de 
evaluare în ziarul Național 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
86,86 lei 

 
5. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Conform Încheierii civile nr. 111/2022 din data de 19.01.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
905/1285/2021, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 249 lei, 
exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
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Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 19.01.2022-19.02.2022 este în valoare totală de 296,31 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat, calculat astfel: 238 lei (exclusiv TVA) * 1 lună. 
Prin Încheierea civilă nr. 111/2022 din data de 19.01.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
905/1285/2021, judecătorul-sindic a dispus: „încuviințează în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu CII Jalbă C. M. 
un onorariu în cuantum de 2.000 de lei, precum și cheltuielile de procedură în cuantum de 167,40 de lei, dispunând ca 
aceste cheltuieli să fie suportate din averea debitoarei, iar în măsura în care în averea debitoarei nu vor fi suficiente 
bunuri care să acopere sumele încuviințate, acestea vor fi suportate din fondul de lichidare într-un cuantum ce urmează 
a fi stabilit la momentul închiderii procedurii în funcție de activitatea prestată de lichidatorul judiciar, având în vedere 
plafonarea acestuia conform art. 118 alin. 1 lit.a din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în 
insolvență.” 
6. 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 Alban Maison Bois SRL, identificarea și inventarierea bunurilor din 
averea debitorului 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. 


