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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 334 Din data de 21.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1242/111/2014; Tribunal Bihor, Secţia a II - a Civilă; Judecător-sindic: 
Constantin Manoliu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu, nr. 1, judeţul Bihor; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08:30 – 11:30. 
3. Debitor: Luctrans SRL, CUI 14561461; Sediul social: Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. P61, ap. 6, județul 
Bihor; Număr de ordine în Registrul Comerţului J05/349/2002.  
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, sediul profesional ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 
0745.267.676. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Luctrans SRL, conform 
Sentinţei nr. 1626/F/2015 din data de 02.12.2015, pronunţată de către Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 1242/111/2014, în temeiul art. 129 alin. (1), art. 130 și art. 132 alin. (2) 
din Legea nr. 85/2006, comunică: Raportul final și situațiile financiare finale privind debitorul Luctrans SRL, astfel 
întocmit, în număr de 13 (treisprezece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
Raport final și situații financiare finale privind debitorul Luctrans SRL 

Număr dosar 1242/111/2014, Tribunalul Bihor, Secţia a II - a Civilă 
Judecător-sindic: Constantin Manoliu 
Temei juridic: art. 129 alin. (1), art. 130 și art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL. 
Debitor: Luctrans SRL 
1. Referitor la deschiderea procedurii generale de insolvență 
Prin Sentinţa nr. 9119/F/2014 din data de 18.11.2014, pronunţată în dosar nr. 1242/111/2014, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a dispus deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă împotriva debitorului Luctrans SRL cu sediul în Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. P61, ap. 
6, jud. Bihor, cod unic de identificare 14561461, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/349/2002. 
De asemenea, conform art. 34 din Legea nr. 85/2006, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de administrator judiciar 
practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G..  
Administratorul judiciar a respectat disp. art. 61 raportat la art. 33 alin. (7) din Legea nr. 85/2006. 
2. Referitor la disp. art. 72 din Legea nr. 85/2006 
Administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a conformat dispoziţiilor art. 72 din Legea nr. 85/2006 şi a 
întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitorului Luctrans SRL,  pe care l-a trimis prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39924980276/ 22.01.2015 (conform Facturii nr. 
DIV00004751/22.01.2015) către Tribunalul Bihor, pentru a fi depus la dosarul cauzei. 
Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitorului SC Luctrans SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 1688/28.01.2015, şi pe site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la adresa: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/Tabel-preliminar-SC-Luctrans-SRL.pdf. 
3. Referitor la disp. art. 13 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2006 
În temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului SC Luctrans SRL pentru 
data de 26.01.2015, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar, având ca ordine de zi: 
,,(1) Prezentarea situaţiei financiare a debitorului Luctrans SRL. 
(2) Confirmarea administratorului judiciar al debitorului SC Luctrans SRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa 
nr. 9119/F/2014 din data de 18.11.2014, precum  şi stabilirea retribuţiei acestuia.” 
Cu o majoritate de 98,848% din totalul masei credale (respectiv cu un procent de 100,00% din totalul creditorilor 
prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris), Adunarea Generală a Creditorilor aprobă Rapoartele întocmite în 
temeiul art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006 de către administratorul judiciar. 
De asemenea, Cu o majoritate de 98,848% din totalul masei credale (respectiv cu un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris), Adunarea Generală a Creditorilor confirmă 
administratorul judiciar al debitorului SC Luctrans SRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 9119/F/2014 
din data de 18.11.2014 şi stabileşte un onorariu al administratorului judiciar de 500 lei/lună şi 3% în primele 6 luni, 
ulterior se va convoca Adunarea Creditorilor. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor, nr. 895/26.01.2015, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
și afișat pe  site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la adresa: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/proces-verbal-al-adun%c4%83rii-creditorilor-luctrans-SRL-26.01.2015.pdf. 
4. Referitor la disp. art. 13 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2006 
Conform Procesului Verbal nr. 1002/27.02.2015, depus la termenul procesual din data de 03.03.2015 la dosarul cauzei, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Luctrans SRL a hotărât: 
- Cu o majoritate de 98,85% din totalul masei credale (respectiv cu un procent de 100,00% din totalul creditorilor 
prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris), aprobarea numirii avocatului Duțulescu L. ca şi avocat 
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reprezentant al administratorului judiciar, cu rezerva ca serviciile avocaţiale să fie asigurate pentru toată perioada 
insolvenţei/falimentului debitoarei. 
- Cu o majoritate de 98,85% din totalul masei credale (respectiv cu un procent de 100,00% din totalul creditorilor 
prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris), aprobarea onorariului avocaţial de 4.400 lei, în condiţiile în care 
serviciile sunt asigurate până la finalizarea procedurii insolvenţei. 
- Cu o majoritate de 98,85% din totalul masei credale (respectiv cu un procent de 100,00% din totalul creditorilor 
prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris), aprobarea onorariului expertului evaluator pentru evaluarea a 14 
autoturisme aflate în proprietatea debitoarei contra sumei de 2.800 lei. 
Procesul-verbal nr. 1002/27.02.2015 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
4236 din data de 05.03.2015, conform dovezii de publicare în BPI nr. 67320/05.03.2015. 
5. Referitor la disp. art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 
În temeiul dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, prin Adresa nr. 
1030/04.03.2015 transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat 
VA39998589573/04.03.2015 la adresa din Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. P61, ap. 6, jud. Bihor, 
administratorul judiciar a notificat administratorul special/asociat unic, Bonaciu L. Gh., al debitorului SC Luctrans 
SRL,  cu privire la faptul că în data de 16.03.2015, ora 13:00, administratorul judiciar va proceda la inventarierea 
bunurilor garantate din patrimoniul debitorului SC Luctrans SRL în favoarea SC Vitas Instituţie Financiară Nebancară 
SA. 
Administratorul special al debitorului nu a dat curs solicitărilor subscrisei, astfel încât administratorul judicar nu a putut 
efectua inventarierea bunurilor garantate din patrimoniul debitorului SC Luctrans SRL în favoarea creditoarei SC Vitas 
Instituţie Financiară Nebancară SA. 
6. Referitor la disp. art. 54 din Legea nr. 85/2006 
În conformitate cu dispozițiile art. 54 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, administratorul judiciar a 
întocmit și a transmis pentru a fi depus la dosarul cauzei prin Registratura Tribunalului Bihor, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39926256479/ 15.12.2014, Raportul prin care a propus continuarea 
perioadei de observaţie.  
 Raportul întocmit în condiţiile art. 54 din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 
22376 din data de 17.12.2014, conform dovezii de publicare nr. 370117/17.12.2014 şi, de asemenea, a fost publicat pe 
site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la adresa: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/12/Raport-art.-54-Luctrans-SRL1.pdf. 
7. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2006 
Administratorul judiciar a întocmit şi a depus la grefa Tribunalului Bihor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39927516445 din data de 30.12.2014 şi, de asemenea, a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 462 din data de 12.01.2015, Raportul privind cauzele şi împrejurările care au determinat apariţia stării de insolvenţă 
a debitorului SC Luctrans SRL, având în vedere dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
conform dovezii de publicare nr. 7169/ 12.01.2015. 
Raportul întocmit conform dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a fost de asemenea, 
publicat pe site-ul  administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la adresa: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/Raport-privind-cauzele-art-59-LUCTRANS-SRL.pdf. 
Administratorul judiciar a transmis, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39924183803/09.04.2015 şi fax, către Registratura Tribunalului Bihor, spre a fi depus la dosarul cauzei, Suplimentul 
de raport întocmit în condiţiile dispoziţiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, prin intermediul căruia a prezentat 
situaţia financiară a firmei până în decembrie 2014, menţionând faptul că nu se predau documentele solicitate, astfel 
opinând asupra faptului că singura posibilitate reală de îndestulare a creanţelor creditorilor este deschiderea procedurii 
de faliment împotriva debitorului. 
Anunţul privind suplimentul de raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă nr. 
1207/07.04.2015 fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvenţă nr. 6514/08.04.2015, conform dovezii de 
publicare în BPI nr. 102890/08.04.2015. 
8. Referitor la disp. art. 13 şi urm. din Legea nr. 85/2006 
În temeiul dispoziţiilor art. 13 şi urm. din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a procedat la Convocarea 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Luctrans SRL, pentru data de 16.04.2015, orele 12:00, la sediul din 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, având ca ordine de zi:  
(1). Aprobarea onorariului administratorului judiciar în cuantum de 1.000 lei/lună (exclusiv TVA), precum şi un 
onorariu de succes în procent de 3% (exclusiv TVA) din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de modalitatea 
de recuperare.  
(2). Aprobarea Suplimentului de raport întocmit în condiţiile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, privind debitorul 
SC Luctrans SRL. 
Conform Procesului Verbal nr. 1222/16.04.2015, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Luctrans SRL a 
hotărât: 
- Cu o majoritate de 98,85% din totalul masei credale (respectiv cu un procent de 99,46% din totalul creditorilor 
prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris care au votat pentru, şi un procent de 0,54% din totalul 
creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris care au votat împotriva), aprobarea onorariului 
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administratorului judiciar în cuantum de 1.000 lei/lună (exclusiv TVA), precum și un onorariu de succes în procent de 
3% (exclusiv TVA) din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de modalitatea de recuperare. 
- Cu o majoritate de 98,85% din totalul masei credale (respectiv cu un procent de 99,46% din totalul creditorilor 
prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris care au votat pentru, şi un procent de 0,54% din totalul 
creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris care au votat împotriva), aprobarea Suplimentului de 
raport întocmit în condiţiile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Luctrans SRL. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1222/16.04.2015 a fost transmis pentru a fi depus la dosarul 
cauzei prin Registratura Tribunalului Bihor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39925538911 
transmisă la data de 16.04.2015 (conform facturii nr. DIV00025178/16.04.2015). 
În temeiul dispoziţiilor art. 13 şi urm. din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a procedat la Convocarea 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Luctrans SRL, pentru data de 27.04.2015, orele 11:00, la sediul din 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, având ca ordine de zi:  
(1). Votarea propunerii de intrare în faliment a debitorului SC Luctrans SRL ca urmare a aprobării Suplimentului de 
raport întocmit în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2006 de către Adunarea Generală a Creditorilor la data de 
16.04.2015. 
Adunarea Generală a Creditorilor, cu o majoritate de 98,848% din totalul masei credale (respectiv cu un procent de 
98,848% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris care au votat pentru, şi un procent 
de 1,152% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris care au votat împotriva), aprobă 
propunerea de intrare în faliment a debitorului SC Luctrans SRL, ca urmare a aprobării Suplimentului de raport întocmit 
în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2006 de către Adunarea Generală a Creditorilor la data de 16.04.2015. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 1243/27.04.2015 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
7827 din data de 30.04.2015, conform dovezii de publicare în BPI nr. 122426/30.04.2015. 
9. Referitor la disp. art. 74 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 
În temeiul art. 74 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 administratorul judiciar a întocmit şi a transmis spre a fi depus la 
dosarul cauzei prin Registratura Tribunalului Bihor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39922240576 primită la data de 28.05.2015, Tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitorului SC Luctrans 
SRL. Tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitorului SC Luctrans SRL nr. 1327/26.05.2015 a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9689/27.05.2015, conform dovezii nr. 150250/27.05.2015. De asemenea, la 
data de 26.05.2015 instanţa a dispus afişarea Tabelului definitiv de creanţe al debitorului SC Luctrans SRL la uşa 
Tribunalului Bihor. 
10. Referitor la evaluarea bunurilor din averea debitorului 
Raportul de evaluare autoturisme proprietatea debitoarei SC Luctrans SRL (Autoturism Dacia Logan, BH 08 HBF; 
Autoturism Dacia Logan, BH 07 XMH; Autoturism Dacia Logan BH 07 FTJ; Autoturism Dacia Logan BH 06 VWV), a 
fost depus de către la dosarul cauzei la termenul procesual din data de 23.06.2015, iar un Anunţ cu privire la depunerea 
acestuia la dosarul cauzei a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11730/26.06.2015, conform dovezii 
de publicare în BPI nr. 181135/26.06.2015. 
11. Referitor la disp. art. 99 din Legea 85/2006 
Administratorul special, Dl. Bonaciu L. Gh., a depus la dosarul cauzei prin Registratura Tribunalului Bihor, şi, de 
asemenea, a transmis administratorului judiciar Planul de Reorganizare propus de către debitorul SC luctrans SRL la 
data de 25.06.2015. 
În temeiul disp. art. 99 din Legea 85/2006, administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a procedat la publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11828/29.06.2015, conform dovezii de publicare în BPI nr. 
182734/29.06.2015, a unui Anunţ privind depunerea planului de reorganizare (Anunţ nr. 1431/29.06.2015) cu indicarea 
persoanei care a propus planul, respectiv debitorul SC Luctrans SRL prin administrator special Bonaciu L. Gh., a datei 
în care se va vota Planul de Reorganizare de către Adunarea Generală a Creditorilor şi a faptului că este admisibil votul 
prin corespondenţă. 
Anunţul privind planul de reorganizare nr. 1431/29.06.2015 a fost transmis prin fax creditorilor la data de 01.07.2015.  
Administratorul judiciar s-a conformat dispoziţiilor judecătorului sindic şi a transmis Tribunalului Bihor spre a fi depus 
la dosarul cauzei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39920948329/13.07.2015, Raportul de 
activitate privind şansele reale de redresare a activităţii debitorului SC Luctrans SRL având în vedere evoluţia activităţii 
de după data deschiderii procedurii de insolvenţă.  
Conform Procesului Verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1511/27.07.2015, transmis spre a fi depus la dosarul 
cauzei prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39919889691 la data de 29.07.2015 şi comunicat 
creditorilor prin fax şi email, şi, de asemenea, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13347/29.07.2015, 
conform dovezii de publicare nr. 205128/29.07.2015: Adunarea creditorilor SC Luctrans SRL constată faptul că, din 
cele 2 (două) categorii de creanţe prevăzute a fi îndestulate prin Planul de reorganizare, categoria creanţelor bugetare 
(Grupa 1) a votat pentru Planul de reorganizare propus de către debitorul SC Luctrans SRL prin administrator special, 
iar categoria creanţelor chirografare (Grupa 2) a votat împotriva Planului de reorganizare. Având în vedere disp. art. 
101 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2006 planul a fost respins de categoria cu valoarea totală cea mai mare a creanţelor, 
respectiv categoria de creanţe chirografare ce deţine un procent de 98,848% din totalul masei credale. 
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12. Referitor la intrarea în faliment a debitorului 
Prin Sentința nr. 1626/F/2015 din data de 02.12.2015 pronunţată de către Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1242/111/2014, s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Luctrans 
SRL. 
Lichidatorul judiciar a îndeplinit atribuțiile prevăzute de dispozițiile art. 25 din Legea 85/2006. 
13. Referitor la disp. art. 25 lit (f), art. 108, art. 109 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 
lichidatorul judiciar a respectat disp. art. 25 lit (f), art. 108, art. 109 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 și termenul stabilit 
de judecătorul - sindic pentru întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor împotriva averii debitorului. Acest tabel 
cuprinde creanța creditorului DGRFP Cluj-Napoca prin AJFP Bihor, în cuantum de 7,338 lei. 
Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului a fost transmis la dosarul cauzei, a fost afișat pe 
site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/ 
2014/12/Tabel-suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-Luctrans-SRL.pdf și a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2994/12.02.2016. 
Având în vedere faptul că nu s-au înregistrat contestații împotriva tabelului suplimentar de creanțe, subscrisa a întocmit 
tabelul definitiv consolidat de creanțe împotriva averii debitorului, în termenul stabilit de judecătorul - sindic. Acest 
tabel a fost transmis la dosarul cauzei, a fost afișat pe site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro, la link-ul 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/ 2014/12/Tabel-definitiv-consolidat-de-creante-intocmit-impotriva-
averii-debitorului-SC-Luctrans-SRL.pdf și a fost transmis spre a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, 
conform cererii de publicare nr. 2190/24.02.2016. 
14. Referitor disp. art. 25 din Legea 85/2006 
Lichidatorul judiciar a îndeplinit atribuțiile prevăzute de dispozițiile art. 25 și art. 108 din Legea 85/2006.  
Deși lichidatorul judiciar a solicitat administratorului special/asociatului unic Bonaciu L. Gh., predarea TUTUROR 
bunurilor aflate în averea debitoarei, inclusiv a autovehiculelor din patrimoniul SC Luctrans SRL, acesta nu a dat curs 
solicitărilor subscrisei. 
Însă în urma cercetărilor efectuate de lichidatorul judiciar, s-au identificat următoarele autoturisme aflate în proprietatea 
debitoarei: 
1. Autoturism marca Dacia, având nr. de identificare UU1LSDAAH32628342, nr. de înmatriculare BH-07-JSG. 
2. Autoturism marca Dacia Logan, având nr. de identificare UU1KSDAEH38111483, nr. de înmatriculare BH-12-LTS.  
3. Autoturism marca Dacia, având nr. de identificare UU1LSDABH32780080, nr. de înmatriculare BH-11-LTS. 
Lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de inventariere nr. 2820/19.10.2016 și procesul-verbal de inventariere 
nr. 2749/27.09.2016.  
Raprtul de evaluare a bunurilor mobile identificate a fost depus la dosarul cauzei, iar anunțul a fost publicat în BPI nr. 
22505/12.12.2016. 
15. Referitor disp. art. 122 din Legea nr. 85/2006 
În temeiul disp. art. 122 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor obținute din 
lichidare și din încasarea de creanțe  ce s-a  depus la dosarul cauzei, s-a afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro la link-ul  http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/ Raportul-Privind-
Fondurile-Din-Lichidare-Luctrans-1.pdf și s-a publicat în BPI nr. 21459/23.11.2016.   
De asemenea, subscrisa a întocmit și Planul de distribuire între creditori, pe care l-a depus la dosarul cauzei, l-a afișat pe 
site-ul societății la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/plan-de-distribuire-intre-
creditori_luctrans1_85_2006.pdf și l-a publicat în BPI nr. 21522/23.11.2016.  
Având în vedere faptul că Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe  și Planul de 
distribuire între creditori nu au fost contestate, lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea următoarelor sume:  
- suma de 4.500 lei către Cabinet Avocat Duțulescu L. cf. OP nr. 198/29.11.2016 reprezentând onorariu; 
- suma de 1.000 lei către BEJ Moza Gh. S., cf. OP nr. 199/29.11.2016, reprezentând onorariu și cheltuieli de executare 
în dosarul nr. 687/2016 cf. factura nr. 0728/10.11.2016; 
- suma de 2.794,89 lei către practician în insolvență Popescu G., cf. OP nr. 197/29.11.2016, reprezentând sume avansate 
în cadrul procedurii 
- suma de 1.000 lei către SC Infosmart SRL, cf. OP nr. 201/29.11.2017, reprezentând servicii de evaluare 
- suma de 1.000 lei, către Petrică A. expert contabil, cf. OP nr. 200/29.11.2016, reprezentând cv. factura nr. 
2016050/31.10.2016; 
- suma de 9.926,77 lei către Consultant Insolvență SPRL, cf. OP nr. 196/29.11.2016, reprezentând retribuție parțială 
lichidator judiciar; 
- suma de 178,14 lei către UNPIR Filiala Bihor, cf. OP nr. 203/29.11.2016, reprezentând 40% din 2% din sumele 
recuperate în cadrul procedurii 
- suma de 267,20 lei către UNPIR Filiala Mehedinți, cf. OP nr. 202/29.11.2016, reprezentând 60% din 2% din sumele 
recuperate în cadrul procedurii 
- suma de 1.500 lei către SC Vitas Instituție Financiară Nebancară SA, cf. OP nr. 206/29.11.2016, reprezentând sumă 
avansată în cadrul procedurii, dosar nr. 1242/111/2014/a7. 
Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor pentru data de 15.12.2016, având ca ordine de zi: 
(1). Prezentarea Raportului privid fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 2886/14.11.2016 și a 
Planului de distribuire între creditori nr. 2887/ 14.11.2016, întocmite cf. disp. art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006. 
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(2). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitoarei sub forma rapoartelor de inventariere. 
(3).  Prezentarea expertizelor de evaluare a bunurilor inventariate aflate în patrimoniul debitoarei SC Luctrans SRL. 
(4). Aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a strategiei de vânzare, conform regulamentelor propuse de 
lichidatorul judiciar pentru bunurile mobile inventariate, aflate în patrimoniul debitoarei. 
Adunarea Generală a Creditorilo a hotărât următoarele: 
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor a luat la cunoștință despre Raportul privid fondurile obținute 
din lichidare și din încasare de creanțe nr. 2886/14.11.2016 și Planul de distribuire între creditori nr. 2887/ 14.11.2016, 
întocmite cf. disp. art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006. 
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor a luat la cunoștință despre  rezultatul inventarierii bunurilor din 
averea debitoarei sub forma raportelor de inventariere. 
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor a luat la cunoștință de conținutul rapoartelor de evaluare a 
bunurilor inventariate aflate în patrimoniul debitoarei SC Luctrans SRL.  
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor a aprobat tipul, metoda de valorificare și strategia de vânzare, 
conform regulamentelor propuse de lichidatorul judiciar pentru bunurile mobile inventariate, aflate în patrimoniul 
debitoarei. 
Procesul-verbal al ședinței adunării creditorilor, nr. 3117/15.12.2016, a fost depus la dosarul cauzei, a fost afișat pe site-
ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/ 12/Proces-verbal-nr.-3117-din-15.12.2016.pdf, respectiv a fost publicat în BPI nr. 
23443/23.12.2016. 
16. Referitor la valorificarea bunurilor din averea debitorului 
Având în vedere faptul că dl. Manea C. a depus oferta în valoare de 2.000 euro, în vederea achiziționării autoturismelor 
înmatriculate cu nr. BH07XMH, BH11LTS, BH12LTS, BH07JSG, BH06VWV, lichidatorul judiciar a convocat 
Adunarea Generală a Creditorilor pentru data de 19.04.2017, având ca ordine de zi: 
(1). Aprobarea ofertei directă depusă de Manea C., în vederea achiziționării la prețul total de 2.000 euro a 
autoturismelor înmatriculate cu nr. BH07XMH, BH11LTS, BH12LTS, BH07JSG, BH06VWV, aflate în patrimoniul SC 
Luctrans SRL. 
  Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Luctrans SRL, a hotărât următoarele: cu o majoritate de 88,82% din 
totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris) 
Adunarea Creditorilor a aprobat oferta directă depusă de Manea C., în vederea achiziționării la prețul total de 2.000 
euro a autoturismelor înmatriculate cu nr. BH07XMH, BH11LTS, BH12LTS, BH07JSG, BH06VWV, aflate în 
patrimoniul SC Luctrans SRL.       
 Procesul-verbal al ședinței adunării creditorilor, nr. 558/19.04.2017, a fost depus la dosarul cauzei, a fost afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare – Luctrans SRL" respectiv a fost 
publicat în BPI nr. 7924/24.04.2017. 
Având în vedere faptul că oferta depusă de dl. Manea C. a fost aprobată de Adunarea Generală a Creditorilor, iar acesta 
din urmă a depus întreaga sumă oferită pentru cele cinci autoturisme, în contul unic de insolvență al debitoarei, 
lichidatorul judiciar a predat d-lui Manea C. bunurile achiziționate, conform procesului-verbal de predare-primire nr. 
613/08.05.2017. 
17. Referitor la disp. art. 122 din Legea nr. 85/2006 
Având în vedere faptul că oferta depusă de dl. Manea C. a fost aprobată de Adunarea Generală a Creditorilor din data 
de 19.04.2017, conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 558/19.04.2017, acesta a depus 
întreaga sumă oferită pentru cele cinci autoturisme înmatriculate cu nr.  BH07XMH, BH11LTS, BH12LTS, BH07JSG, 
BH06VWV de 9.068,00 lei, în contul unic de insolvenţă al debitoarei. 
Prin urmare, în temeiul disp. art. 122 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasarea de creanțe nr. 638/15.05.2017 ce s-a  depus la dosarul cauzei și s-a publicat în BPI 
nr. 11376/12.06.2017.   
De asemenea, subscrisa a întocmit și Planul de distribuire între creditori nr. 640/15.05.2017, pe care l-a depus la dosarul 
cauzei și l-a publicat în BPI nr. 11376/12.06.2017. 
Conform Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe nr. 638/15.05.2017, s-au 
distribuit următoarele sume: 
- suma de 1.500  lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. 2017066/17.05.2017 pentru serviciile de contabilitate 
prestate de expertul contabil Petrică A.; 
- suma de 668,00 lei, reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la bugetul de stat; 
- suma de 108,82 lei, reprezentând 60% din 2% cheltuieli UNPIR filiala Mehedinţi, conform art. 4 alin. (6) din Legea 
nr. 85/2006; 
- suma de 72,54 lei, reprezentând 40% din 2%cheltuieli UNPIR filiala Mehedinţi, conform art. 4 alin. (6) din Legea nr. 
85/2006; 
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- suma de 583,15 lei, reprezentând sumă avansată de lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. pentru plata cheltuielilor de procedură (cheltuieli poştale, cheltuieli privind publicarea 
anunţului, sume depuse în contul curent al debitoarei, cheltuieli cu tractarea auto, etc.); 
- suma de 5.700,00 lei reprezentând onorariu lichidator judiciar parţial (onorariu de recuperat cf. Raport privind 
fondurile obţinute din lichidare nr. 638/15.05.2017 de 22.195,27 lei). 
18. Referitor la casarea și valorificarea pe piața materialelor recuperabile a bunurilor din averea debitorului 
În data de 05.04.2018, prin notificarea N44 a Birou Executor Judecătoresc Gavruță D., Bonaciu L. Gh. a solicitat 
prezentarea reprezentantului lichidatorului judiciar pe strada Piersicilor nr.26 din municipiul Oradea, în vederea ridicării 
următoarelor bunuri mobile aparținând debitoarei SC Luctrans SRL: Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 08 HBF, 
Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 07 FTJ, Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 07 XJY, Remorcă transport auto, nr. 
de înmatriculare B46ESJ, Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 07 BHH, Autovehicul marca Iveco nr. de înmatriculare 
BH 10 LTS, Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 07 BHI. 
În urma notificării, lichidatorul judiciar s-a prezentat la adresa indicată de administratorul special Bonaciu L. Gh. și a 
identificat următoarele bunuri mobile: Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 08 HBF, Dacia Logan nr. de înmatriculare 
BH 07 FTJ, Dacia Logan nr. de înmatriculare BH 07 XJY, Remorcă transport auto, nr. de înmatriculare B46ESJ, Dacia 
Logan nr. de înmatriculare BH 07 BHH, Autovehicul marca Iveco nr. de înmatriculare BH 10 LTS, Dacia Logan nr. de 
înmatriculare BH 07 BHI și Smart TV. În acest sens s-a întocmit Procesul-verbal de inventariere Nr. 431/13.04.2018. 
Smart Tv-ul se află la sediul lichidatorului judicar din Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4 ap.14. Din cauza stării de 
degradare avansată în care se află, restul bunurilor sunt în  municipiul Oradea, pe strada Piersicilor nr.26. 
În vederea valorificării bunurilor din averea societății Luctrans SRL, s-a solicitat evaluarea acestora de către evaluatorul 
propriu al lichidatorului judiciar, ec. Tărăsescu P. O., membru titular ANEVAR – EPI, EBM. În data de 25.04.2018, 
evaluatorul a transmis Nota de opinie asupra valorii Nr. 104, prin care a estimat un preț de vânzare ca deseu de fier, a 
bunurilor mobile inventariate de 937 Euro, respectiv 4.355 Lei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor societății Luctrans SRL pentru data de 
04.05.2018, ora 14:00, convocator publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență Nr. 8776 din 02.05.2018, având 
următoarea ordine de zi:  
(1) Prezentarea măsurilor privind inventarierea bunurilor mobile din averea debitorului SC Luctrans SRL, recuperate de 
lichidatorul judiciar. 
(2) Aprobarea operațiunii de casare și valorificare pe piața materialelor recuperabile a bunurilor conform notei de opinie 
a expertului evaluator. 
(3) Aprobarea ofertei de cumpărare formulată de către Buda Delegan V. privind achiziționarea autoutilitarei marca 
Iveco cu număr de înmatriculare BH 10 LTS și a remorcii cu nr. de înmatriculare B10ESJ. 
Conform Procesului verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 504 din data de 04.05.2018, transmis la dosarul 
cauzei, Adunarea Generală a Creditorilor a hotărât: 
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor a luat la cunoștință despre despre măsurile privind 
inventarierea bunurilor mobile din averea debitorului SC Luctrans SRL, recuperate de lichidatorul judiciar. 
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor aprobă operaţiunea de casare şi valorificare pe piaţa 
materialelor recuperabile a bunurilor conform notei de opinie a expertului evaluator.  
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor aprobă oferta de cumpărare formulată de către dl. Buda-
Dindelegan V, privind achiziţionarea autoutilitarei marca Iveco cu număr de înmatriculare BH 10 LTS şi a remorcii cu 
nr. de înmatriculare B 46 ESJ.   
Astfel, conform Actului de adjudecare nr. 589 din data de 17.05.2018, persoana fizică Buda-Dindelegan V., a adjudecat 
următoarele bunuri mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Luctrans SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
după cum urmează: Autoutilitară marca Iveco având nr. de înmatriculare BH 10 LTS şi Remorcă având nr. de 
înmatriculare B 46 ESJ la valoarea de 2.000,00 lei. Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al 
debitorului SC Luctrans SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, nr. RO60BTRLRONCRT0371449601 deschis la 
Banca Transilvania, în sumă totală de 2.000,00 lei prin chitanţă de depunere numerar emisă de Banca Transilvania în 
data de 07.05.2018.  
De asemenea, conform Actului de adjudecare nr. 590 din data de 18.05.2018 persoana fizică Buzas Z. C., a adjudecat 
următoarele bunuri mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Luctrans SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
după cum urmează:  
1. Autoturism marca Dacia Logan, seria motorului UB74727, nr. de identificare UU1LSDAEH35311572, capacitate 
cilindrică 1390, dobândit în anul 2007, nr. de înmatriculare BH 08 HBF; 
2. Autoturism marca Dacia LSDA, seria motorului UA93098, nr. de identificare UU1LSDAAH34000962, capacitate 
cilindrică 1390, dobândit în anul 2010, nr. de înmatriculare BH 07 FTJ; 
3. Autoturism marca Dacia Logan, seria motorului UB60912, nr. de identificare UU1LSDAEH35062366, capacitate 
cilindrică 1390, dobândit în anul 2005, nr. de înmatriculare BH 07 XJY; 
4. Autoturism marca Dacia Logan, seria motorului UB61579, nr. de identificare UU1LSDAFH36231296, capacitate 
cilindrică 1598, dobândit în anul 2008, nr. de înmatriculare BH 07 BHH; 
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5. Autoturism marca Dacia LSDA,  seria motorului UA09446, nr. de identificare UU1LSDAAH32542957, capacitate 
cilindrică 1390, dobândit în anul 2010, nr. de înmatriculare BH 07 BHI. 
Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al debitorului SC Luctrans SRL – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, nr. RO60BTRLRONCRT0371449601 deschis la Banca Transilvania, în sumă totală de 2.500,00 
lei prin chitanţă de depunere numerar emisă de Banca Transilvania în data de 18.05.2018. 
19. Referitor la disp. art. 122, art.13 și următoarele din Legea nr. 85/2006 
În temeiul art. 122 alin. (1^1) din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind fondurile obținute 
din lichidare și din încasare de creanțe nr. 850/04.07.2018, acesta fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 13444/04.07.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/12/Raport-privind-fondurile-din-lichidare-SC-Luctrans-SRL-III.pdf.  
În temeiul art. 122 alin. (1^2) din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a întocmit respectiv Planul de distribuire între 
creditori nr. 852/04.07.2018 privind debitorul SC Luctrans SRL, acesta fiind publicat în BPI nr. 13435/04.07.2018 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/Plan-de-
distribuire-intre-creditori-SC-Luctrans-SRL-III.pdf  
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.07.2018, la ora 
14:00, la sediul acestuia din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14 jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 850/04.07.2018 și a 
Planului de distribuire între creditori nr. 852/04.07.2018 privind debitorul SC Luctrans SRL, întocmite cf. disp. art. 122 
alin. (1) din Legea 85/2006.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 13419/04.07.2018 și a afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/convocare-SC-Luctrans-
SRL1.pdf 
Conform Procesului-verbal nr. 913/16.07.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Luctrans SRL din data 
de 16.07.2018 a hotărât următoarele: 
Cu o majoritate de 88,82% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor a luat la cunoștință despre Raportul privind fondurile obținute 
din lichidare și din încasare de creanțe nr. 850/04.07.2018 și Planul de distribuire între creditori nr. 852/04.07.2018 
privind debitorul SC Luctrans SRL, întocmite cf. disp. art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006. 
Procesul-verbal nr. 913/16.07.2018 a fost publicat în BPI nr. 14146/17.07.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/12/Proces-verbal-al-AGC-16.07.2018-SC-Luctrans-
SRL.pdf. 
Conform Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 850/04.07.2018, au fost 
achitate următoarele cheltuieli restante în conformitate cu disp. art. 123 pct. (1) din Legea nr. 85/2006: 
- onorariul lichidatorului judiciar în sumă de 1.700 lei; 
- 2% din sumele recuperate în timpul procedurii virate către fondul de lichidare – 90,00 lei; 
- Cheltuieli de procedură avansate de lichidatorul judiciar – 1.457,04 lei; 
- Cheltuieli servicii de contabilitate – 1.000,00 lei; 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 135,00 lei. 
20. Referitor la disp. art. 21 din Legea nr. 85/2006 
În cadrul procedurii generale de insolvență, administratorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 
conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 918/02.02.2015, a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2491 din data de 09.02.2015, conform dovezii de publicare în BPI nr. 
39178/09.02.2015; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 
conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 997/25.02.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 3968 din data de 02.03.2015, conform dovezii de publicare în BPI nr. 63055/02.03.2015 şi transmis 
pentru a fi depus la dosarul cauzei prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39924352595/27.02.2015; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 
conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 1156/24.03.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 5800 din data de 27.03.2015, conform dovezii de publicare în BPI nr. 91698/27.03.2015 şi transmis 
pentru a fi depus la dosarul cauzei prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39922803182/ 
27.03.2015; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 
conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 1236/22.04.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 7631 din data de 28.04.2015, conform dovezii de publicare în BPI nr. 119469/28.04.2015; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 
conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 1298/20.05.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 9503 din data de 25.05.2015, conform dovezii de publicare în BPI nr. 147615/25.05.2015; 
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- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 
conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 1400/17.06.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 11223 din data de 18.06.2015, conform dovezii de publicare în BPI nr. 173530/18.06.2015;  
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 
conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 1400/17.06.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 14671 din data de 03.09.2015, conform dovezii de publicare în BPI nr. 223858/02.09.2015; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 
conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 1765/02.11.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 19177/10.11.2015. 
În cadrul procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 2208/08.03.2016, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă nr. 4913/09.03.2016; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 2521/28.06.2016, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
12651/29.06.2016; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă conform cererii nr. 
2909/15.11.2016; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7662/19.04.2017; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17480/25.09.2017 și a fost 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/12/Raport-activitate-16.05.2017-SC-Luctrans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18008/02.10.2017 și a fost 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/12/Raport-activitate-03.10.2017-SC-Luctrans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2520/06.02.2018 și a fost afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/12/Raport-activitate-SC-Luctrans-SRL-13.02.2018.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9177/08.05.2018; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18044/27.09.2018; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21907/19.11.2018; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4405/01.03.2019; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10821/30.05.2019; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20707/01.11.2019; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1641/27.01.2020; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 1328/04.05.2020 pentru termenul de judecată din data de 05.05.2020 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6957/05.05.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-Luctrans-SRL-
termen-05.05.2020.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 2972/16.09.2020 pentru termenul de judecată din data de 29.09.2020 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 15438/21.09.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-activitate-SC-Luctrans-SRL-termen-fond-
29.09.2020.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 463/09.02.2021 pentru termenul de judecată din data de 16.02.2021 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2670/12.02.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-activitate-SC-Luctrans-SRL-termen-fond-16.02.2021.pdf; 
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- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment a debitorului 
Luctrans SRL, întocmit conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, nr. 1708/18.05.2021 pentru termenul de 
judecată din data de 25.05.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8807/19.05.2021 (extras BPI depus 
la dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-SC-Luctrans-SRL-termen-fond-25.05.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment a debitorului 
Luctrans SRL, întocmit conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, nr. 3885/05.10.2021 pentru termenul de 
judecată din data de 12.10.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 16623/06.10.2021 (extras BPI depus 
la dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-SC-Luctrans-SRL-termen-fond-12.10.2021.pdf. 
21. Referitor la plângerea penală formulată de lichidatorul judiciar 
Lichidatorul judiciar al debitoarei SC Luctrans SRL a formulat plângere penală împotriva numitului Bonaciu L. Gh., 
pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 241 – Bancrută frauduloasă, art. 228 – Furt și art. 244 – Înșelăciune din 
Noul Cod Penal.  
Prin intermediul Ordonanței de clasare din data de 07.12.2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea a dispus: 
- clasarea cauzei penale față de suspectul Bonaciu L. Gh., pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă, faptă 
prev. și pedepsită de art. 241 alin. 1 lit. a teza II și lit. c din Codul penal,  
- clasarea cauzei penale privind săvârșirea infracțiunii de furt – fată prev. și pedepsită de art. 228 Cod penal  
- clasarea cauzei penale privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și pedepsită de art. 244 alin. 1 Cod 
penal. 
Împotriva acestei ordonanțe, subscrisa a formulat plângere, prin intermediul căreia a solicitat infirmarea ordonanţei în 
discuţie şi redeschiderea urmăririi penale, dat fiind faptul că nu s-a efectuat  o cercetare completă, nu s-au respectat 
norme de procedură imperative, respectiv motivarea este contradictorie.  
Astfel, s-a constituit dosarul penal nr. 2440/271/2018 având ca obiect plângere soluții de neurmărire/netrimitere 
judecată (art. 340 NCPP). 
La termenul din data de 19.06.2018, prin Încheierea penală nr. 1416/2018 pronunțată de Judecătoria Oradea, în temeiul 
art. 341 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură penală, este admisă plângerea formulată de către petenta Consultant 
Insolvență SPRL împotriva ordonanței din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Oradea menținută prin ordonanța prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 
260/II.2/2017. Este dispusă desființarea în parte a soluției de clasare dispuse prin ordonanța din data de 07.12.2017 
emisă în dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menținută prin ordonanța prim-
procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosarul nr. 260/II.2/2017 cu privire la acuzația de bancrută frauduloasă 
prevăzută de art. 241 din Codul penal și trimiterea cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale și a punerii 
în mișcare a acțiunii penale penru acuzația de bancrută frauduloasă. Sunt menținute celelalte dispoziții ale ordonanței 
din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menținută prin 
ordonanța prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 20/II.2/2017.  
Lichidatorul judiciar reprezentată convențional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, prin avocat Duțulescu L., în 
calitate de persoană vătămată în dosarul penal menţionat anterior,  în temeiul art. 81 alin. (1) lit. c) din Noul Cod de 
Procedură Penală, a formulat și a transmis către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea cererea prin care a solicitat 
punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva suspectului Bonaciu L. Gh. pentru fapta de bancrută frauduloasă, în 
conformitate cu  Încheierea penală nr. 1416/2018, pronunţată de către Judecătoria Oradea în dos. nr. 2740/271/2018.  
Prin intermediul Încheierii penale nr. 1416/2018, pronunţată de către Judecătoria Oradea în dos. nr. 2740/271/2018 s-a 
dispus: „În temeiul art. 341 alin. (6) lit. b) Cod procedură penală admite plângerea formulată de către petenta Consultant 
Insolvenţă SPRL împotriva ordonanţei din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr.687/P/2016 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Oradea menţinută prin ordonanţa prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 
260/II.2/2017. 
Dispune desfiinţarea în parte a soluţiei de clasare dispuse prin ordonanţa din data de 07.12.2017 emisă în dosar 
nr.687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menţinută prin ordonanţa prim-procurorului din data de 
06.02.2018 emisă în dosar nr. 260/II.2/2017 cu privire la acuzaţia de bancrută frauduloasă prevăzută de art. 241 Cod 
penal şi trimiterea cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale şi a punerii în mişcare a acţiunii penale 
pentru acuzaţia de bancrută frauduloasă.” 
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile instanţei, stabilită prin hotărâre definitivă, executorie, s-a stabilit punerea în 
mişcare a acţiunii penale împotriva suspectului Bonaciu L. Gh. pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă.  
În dosarul nr. 13/II/2/2019 a fost comunicată Ordonanța din 01.02.2019 prin care s-a dispus respingerea plângerii 
formulate de Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC Luctrans SRL împotriva soluției emise 
în dosarul nr. 687/P/016, ca fiind neîntemeiată. În baza art. 275 alin. (5) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare 
avansate de stat în cuantum de 50 lei, urmează să fie suportate de petent.  
Lichidatorul judiciar a formulat plângere împotriva Ordonanței de clasare din data de 29.11.2018 emisă de către 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – procuror M. C., în dosarul penal nr. 687/P/2016 menținută prin Ordonanța 
din data de 01.02.2019 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – prim procuror C. D. C., în dosarul penal nr. 
13/II/2/2019, prin intermediul căreia a solicitat admiterea plângerii și desființarea Ordonanței de clasare din data de 
29.11.2018 emisă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, în dosarul penal nr. 687/P/2016, respectiv 
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trimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale față de intimatul Bonaciu L. Gh. și punerea în mișcare 
a acțiunii penale pentru acuzația de bancrută frauduloasă.  
La termenul de judecată din data de 28.03.2019, s-a dispus scoaterea dosarului nr. 2619/271/2019 de pe rolul 
completului Penal 5 și trimiterea la completul Penal 3, care are spre soluționare dosarul nr. 2417/271/2019, cu termen 
de judecată la data de 23.04.2019, sala 6, ora 8:30, pentru a se analiza oportunitatea conexării cauzelor. La termenul de 
judecată din data de 23.04.2019, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 07.05.2019, față 
de cererea de amânare formulată de intimat. La termenul de judecată din data de 07.05.2019, se amână judecarea cauzei 
pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 21.05.2019, având nevoie de timp pentru a delibera. 
La termenul de judecată din data de 21.05.2019, prin Hotărârea nr. 1402/21.05.2019, în temeiul art. 341 alin. (6), lit. b) 
Cod procedură penală admite plângerea formulată de petentul Consultant Insolvenţă SPRL. Desfiinţează ordonanţa de 
clasare din data de 29.11.2018 dată în dosarul penal nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, 
menţinută prin ordonanţa prim procurorului din data de 01.02.2019 dată în dosarul nr. 13/II.2/2019. În temeiul art. 275 
alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.  
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată în data 10.12.2019 Ordonanța din data de 12.02.2018 pronunțată de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea în dosarul nr. 687/P/2016, prin care s-a dispus: 
1. Clasarea cauzei față de inculpatul Bonaciu L. Gh., fără antecedente penale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de 
bancrută fraduloasă, faptă prev. și de ped. de art. 241 alin. 1, lit. ”a”, teza II, (ascunde o parte din activul averii acestuia) 
și lit. ”c” (înstrăinează în caz de insolvență a debitorului, o parte din active) din Codul penal. 
2. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. 
3. În baza art. 318 alin. 12 din C. proc. pen., ordonanța se comunică în copie cu inculpatul, Vitas IFN SA si persoana 
vătămată. 
4. Conform art. 339 alin. (4) Cpp, împotriva prezentei ordonanțe se poate formula plângere la prim-procurorul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea în termen de 20 de zile de la data comunicării copiei actului prin care s-a 
dispus soluția.  
Menționăm că, deşi ordonanţa de clasare a fost întocmită în data de 03.12.2019, procurorul de caz a uitat să schimbe 
data întocmirii ordonanţei, intitulând-o Ordonanţă Anul 2018, luna 12, ziua 02, creându-se confuzie, cu o altă ordonanţă 
de clasare.  
Astfel, lichidatorul judiciar a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea plângerea împotriva Ordonanţei de 
clasare din data de 02 decembrie 2018 (Întocmită probabil în 03.12.2019) emisă de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea – procuror M. C., în dos. nr. 687/P/2016, prin intermediul căreia solicit, în mod respectuos, 
infirmarea ordonanţei în discuţie şi redeschiderea urmăririi penale, dat fiind faptul că nu s-a efectuat  o cercetare 
completă, nu s-au respectat norme de procedură imperative, motivarea este contradictorie. 
Prin procesul-verbal încheiat în data de 23.12.2019 în dosarul nr. 687/P/2016, de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea, prin procuror M. C., s-a dispus: „Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul datei întocmirii Ordonanței din data 
de 02.12.2018 în sensul că se va menționa anul 2019 în locul anului 2018.  
Despre acest proces-verbal se va face mențiune și la sfârșitul Ordonanței de clasare din data de 02.12.2018 pronunțată 
în acest dosar penal.  
Procesul-verbal de comunică în copie cu inculpatul, Vitas IFN SA și persoana vătămată.” 
Lichidatorul judiciar a formulat plângere împotriva Ordonanţei de clasare din data de 2 decembrie 2019 emisă de către 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – procuror M. C., în dos. pen. nr. 687/P/2016 menţinută prin Ordonanţa din 
data de 17 ianuarie 2020 emisă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – prim procuror C. D. C., în dos. pen. 
nr. 350/II/2/2019, prin intermediul căreia solicit, în mod respectuos, 
- admiterea plângerii; 
- desfiinţarea Ordonanţei de clasare din data de 2 decembrie 2019 emisă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea – procuror M. C., în dos. pen. nr. 687/P/2016 menţinută prin Ordonanţa din data de 17 ianuarie 2020 emisă de 
către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – prim procuror C. D. C., în dos. pen. nr. 350/II/2/2019 şi implicit să 
dispuneţi 
- începerea judecăţii cu privire la inculpatul Bonaciu L. Gh. şi pentru acuzaţia de bancrută frauduloasă pentru care în 
cursul cercetării penale a fost pusă în mişcare acţiunea penală, având în vedere că probele legal administrate sunt 
suficiente şi trimiterea dosarului spre repartizare aleatorie.  
Astfel a fost constituit dosarul nr. 2089/271/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, Secția Penală. 
Prin Încheierea nr. 1234/C.P/2020 din data de 30.07.2020, pronunțată în dosarul nr. 2089/271/2020, în baza art. 341 
alin. 7 pct. 2 lit. c) Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale în 
dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea. Admite plângerea formulată de petenta Consultant 
Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Luctrans SRL împotriva ordonanţei de clasare din data de 
02.12.2019 emisă în dosarul nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, menţinută de procurorul 
ierarhic superior prin ordonanţa din 17.01.2020 emisă în dosar nr. 350/II.2/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Oradea, ordonanţe pe care le desfiinţează în totalitate. Dispune începerea judecăţii cauzei cu privire la inculpatul 
Bonaciu L. Gh., sub aspectul infracţiunii de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. 1 lit. a teza II (ascunde o parte 
din activul averii acestuia) şi lit. c (înstrăinează în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active) din Codul penal şi 
trimite dosarul spre repartizare aleatorie.  
Împotriva Încheierii nr. 1234/C.P/2020 din data de 30.07.2020, a formulat contestație intimatul Bonaciu L. Gh..  
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Conform Încheierii nr. 184/CCPF/2020 din data de 11.11.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția Penală, în 
dosarul nr. 2089/271/2020, a fost admisă excepția inadmisibilității, invocată de intimata Consultant Insolvență SPRL în 
calitate de lichidator judiciar al SC Luctrans SRL. În baza art. 341 alin.10 lit.a Cod procedură penală cu referire la 
art.341 alin.9 teza a II-a Cod procedură penală, respinge ca inadmisibilă contestaţia formulată de inculpatul Bonaciu L. 
Gh. împotriva încheierii penale nr.1234/2020 din 30.07.2020 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la 
Judecătoria Oradea.  
Prin Sentința penală nr. 556/2021 din data de 28.04.2021 pronunțată de Judecătoria Oradea, Secția Penală, în dosarul nr. 
2089/271/2020, s-a dispus: „În temeiul art. 396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul Bonaciu L.-Gh. 
la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de bancruta frauduloasă, prevăzute de art. 241 alin.1, lit. a, 
teza a II-a din Codul penal. În temeiul art. 91 alin.1 şi art. 92 alin.1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei 
de 1 an închisoare sub supraveghere pe un termen de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul 
art. 93 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Bonaciu L.-Gh. trebuie să respecte 
următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) să 
primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea 
locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) 
să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin.2 
lit.b Cod penal inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bihor sau 
organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin.3 Cod penal inculpatul va presta o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Oradea sau Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Bihor pe o perioadă de 100 de zile. În temeiul art. 94 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, 
datele prevăzute în art. 93 alin.1 lit. c - e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor. În temeiul art. 404 
alin.2 Cod de procedură penală şi art. 91 alin.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod 
penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 
alin.1 lit.a Cod de procedură penală achită pe inculpatul Bonaciu L.-Gh. cu privire la infracţiunea de bancruta 
frauduloasă, prevăzută de art. 241 alin.1, lit.c din Codul penal. În temeiul art. 19, art. 25 alin.1 şi art. 397 Cod de 
procedură penală, cu referire la art.1357 şi urm. Cod civil, admite acţiunile civile exercitate în procesul penal şi obligă 
pe inculpatul Bonaciu L.-Gh. la plata către partea civilă SC Luctrans SRL, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, a sumei de 29.412,60 de lei și către partea civilă Vitas Instituție Financiară Nebancară SA a sumei de 19.226,21 
de euro, cu titlu de daune materiale. În temeiul art. 274 alin.1 Cod de procedură penală obligă inculpatul la plata sumei 
de 1000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului”.  
Împotriva Sentinței penale nr. 556/2021 din data de 28.04.2021 pronunțată de Judecătoria Oradea, Secția Penală, în 
dosarul nr. 2089/271/2020 a fost formulat apel de către inculpatul Bonaciu L. Gh., respectitv de către partea civilă 
Luctrans prin lichidator judiciar. 
De asemenea, debitorul Luctrans SRL prin lichidator judiciar în calitate de persoană vătămată/parte civilă, a formulat 
apel împotriva Sentinței penale nr. 556/2021 din data de 28.04.2021 pronunțată de Judecătoria Oradea, Secția Penală, în 
dosarul nr. 2089/271/2020. 
La primul termen de judecată din data de 01.09.2021, s-a prezentat avocatul părţii civile apelante Luctrans SRL Oradea 
prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL av. Duţulescu L. care a solicitat admiterea apelului declarat în cauză 
de partea civilă, desfiinţarea sentinţei atacate şi aplicarea unei pedepse corespunzătoare, apreciind că pedeapsa de 1 an 
închisoare cu suspendare aplicată inculpatului Bonaciu L. Gh. nu este suficientă pentru determinarea acestuia să 
plătească daunele civile. Scopul lichidatorului a fost să recupereze prejudiciul, în faţa instanţei de fond i s-a oferit 
ocazia pentru achitarea prejudiciului şi retragerea plângerii, dar a refuzat vehement, nu a recunoscut fapta, nu regretă 
săvârşirea faptei şi având în vedere conduita inculpatului în faţa organelor de cercetare şi urmărire penală, fiind adus cu 
forţa în faţa acestora, consideră că se impune aplicarea unei pedepse spre maximul special. Situaţia de fapt reţinută de 
prima instanţă şi vinovăţia inculpatului sunt dovedite, dincolo de orice îndoială rezonabilă cu probele administrate în 
cursul urmării penale, necontestate de către inculpat. 
Prin Încheierea de ședință din data de 01.09.2021 pronunțată de Curtea de Apel Oradea, Secția Penală în dosarul nr. 
2089/271/2020, a fost stabilit termenul de pronunțare în cauză pentru data de 15.09.2021. 
Prin Încheierea de ședință din data de 15.09.2021 a fost stabilit termenul de pronunțare în cauză pentru data de 
21.09.2021. 
Prin Încheierea de ședință din data de 21.09.2021 a fost stabilit termenul de pronunțare în cauză pentru data de 
28.09.2021. 
Prin Decizia penală nr. 510/A/2021 din data de 28.09.2021 pronunțată de Curtea de Apel Oradea, Secția Penală în 
dosarul nr. 2089/271/2020, s-a dispus: 
„În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpatul Bonaciu L. 
Gh. şi de partea civilă SC Luctrans SRL Oradea prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara, 
împotriva sentinței penale nr. 556/28.04.2021 pronunțată de Judecătoria Oradea. Menține în totalitate dispozițiile 
sentinței apelate. În baza art. 275 alineat 2 Cod procedură penală obligă pe apelanţii Bonaciu L. Gh. şi SC Luctrans SRL 
Oradea prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara la plata sumei de câte 200 lei, reprezentând 
cheltuieli judiciare în apel. Definitivă”.  
Inculpatul Bonaciu L. Gh. a formulat contestație în anulare împotriva Deciziei penale nr. 510/A/2021 din data de 
28.09.2021 pronunțată de Curtea de Apel Oradea, Secția Penală în dosarul nr. 2089/271/2020.  
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Astfel, a fost constituit dosarul nr. 430/35/2021 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea, Secția penală.  
Prin Încheierea de ședință din data de 12.11.2021 s-a dispus: „În baza art. 431 alineatul 2 Cod procedură penală, cu 
referire la art. 426 litera b Cod procedură penală, admite în principiu contestaţia în anulare formulată de petentul 
contestatorul Bonaciu L. Gh. împotriva deciziei penale nr. 510/2021 din data de 28.09.2021 pronunţată de Curtea de 
Apel Oradea în dosarul nr. 2089/271/2020 . În temeiul art. 430 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea 
formulată de către contestatorul Bonaciu L. Gh. privind suspendarea executării deciziei penale nr. 510/2021 din data de 
28.09.2021 a acestei curţi de apel, până la soluţionarea contestaţiei în anulare pe care au declarat-o împotriva acesteia. 
În baza art. 431 alineat 2 Cod procedură penală, fixează termen pentru soluţionarea pe fond a contestaţiei în anulare 
pentru data de 02.12.2021, orele 12:00 pentru când se citează părţile. definitivă.” 
Conform Declarației reprezentantului lichidatorului judiciar, autentificată de Birou Individual Notarial Bot I. Ș. prin 
Încheierea de autentificare nr. 35/14.01.2022: „Văzând încheierea 1234/CP/30.07.2020 a judecătorului de Cameră 
preliminară din cadrul Judecătoriei Oradea, azi, data de 14.01.2022 a fost achitată integral suma de 29.412,60 lei, de la 
numitul Bonaciu L. Gh., îmi retrag plângerea prealabilă formulată împotriva numitului Bonaciu L. Gh. pentru săvârșirea 
infracțiunii de bancrută frauduloasă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 241 alin. 1 lit. a teza II (ascunde o parte din 
activul averii acestuia) și lit. c (înstrăinează în caz de insolvență a debitorului, o parte din active) din Codul Penal și 
solicit încetarea procesului penal. Plângerea vizează fapta constând în aceea că numitul Bonaciu L. Gh. în calitate de 
administrator special al SC Luctrans SRL, deși a fost notificat de subscrisa în data de 18.12.2015 și în data de 
15.01.2016, a ascuns și înstrăinat mai multe bunuri mobile din patrimoniul SC Luctrans SRL și, totodată, a ascuns suma 
de 29.412,60 lei, aflată în casieria societății, bunuri pe care a refuzat să le predea lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, la solicitarea repetată a acestuia, fapte comise în frauda creditorilor SC Luctrans SRL.”  
22. Referitor la cheltuielile de procedură  
Reprezentantul lichidatorului judiciar a avansat următoarele sume pentru plata cheltuielilor de procedură în cadrul 
procedurii de faliment, nerecuperate până în prezent în cuantum de 91,90 lei: 

Nr. 
Crt. 

Furnizor Nr. document Data 
Suma 
(lei) 

Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00035499 16.07.2018 7.80 lei transmitere documente la Tribunalul Bihor 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00033706 05.07.2018 7.80 lei transmitere documente la Tribunalul Bihor 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00047561 28.09.2018 9.40 lei transmitere documente la Tribunalul Bihor 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00051836 23.10.2018 6.30 lei 
transmitere documente la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00056963 19.11.2018 7.80 lei transmitere documente la Tribunalul Bihor 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00000576 07.01.2019 9.40 lei 
transmitere documente la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00007440 13.02.2019 12.00 lei transmitere plângere penală la Judecătoria Oradea 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00008816 19.02.2019 6.30 lei transmitere adresa către Inspectoratul General al Poliției Române 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00063065 20.12.2019 7.30 lei 
transmitere plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00001538 07.02.2020 10.70 lei 
transmitere plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00003277 24.03.2020 7.10 lei comunicare adresă către Primăria Municipiului Oradea 

  
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
91.90 lei   

Încasări - 29.412,60 lei 
Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (conform art. 119 alin. (4) din Statutul privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă din 29.09.2007 - pentru sumele încasate din vânzări se 
aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA) – 588,25 lei; 
Cheltuieli de procedură – sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. – 91,90 lei; 
Comisioane bancare – 80 lei; 
Onorariu lichidator judiciar restant – 28.652,45 lei. 
Sume rămase de distribuit creditorilor – 0,00 lei. 
23. Referitor la situațiile financiare finale prevăzute de disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Situațiile financiare finale la data de 21.01.2022 a societății Luctrans SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite 

Nr. 
crt.  

Denumire 
Sold la data de 

31.12.2020 
Sold la data de 

21.01.2022 
Activ     

I Active imobilizate 517 lei 0 lei 
4 Stocuri 0 lei 0 lei 
5 Creanțe 0 lei 0 lei 
6 Numerar și conturi la bănci 32,128 lei 0 lei 
II Total active circulante 32,128 lei 0 lei 
8 Cheltuieli în avans 0 lei 0 lei 

  Total activ 32,645 lei 0 lei 
Pasiv     

9 Capital social subscris vărsat și rezerve 200 lei 200 lei 
10 Pierderea sau profitul din rezultatul reportat -446,565 lei -449,298 lei 
11 Profit și pierdere -18 lei -29,930 lei 
13 Total capitaluri proprii -446,383 lei -479,028 lei 
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14 Total datorii 479,028 lei 479,028 lei 
Total pasiv 32,645 lei 0 lei 

24. Referitor la solicitările către judecătorul-sindic 
Având în vedere că nu există bunuri în averea debitorului Luctrans SRL, nu există creanțe de recuperat, iar toate 
fondurile au fost distribuite în cadrul procedurii falimentului, solicităm în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) 
și art. 130 din Legea nr. 85/2006, aprobarea prezentului raport final însoțit de situațiile financiare finale și în 
conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, închiderea procedurii de faliment a debitorului 
Luctrans SRL și Descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi 
în legătură cu debitorul sau creditorii acestuia. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


