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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1141 Data emiterii: 17.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 654/100/2020; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: Carmen 
Stancu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: Aladin Company SRL, cod de identificare fiscală: 6888897; Sediul social: Arad, str. Pădurii, nr. 28, jud. 
Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1750/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv cuprinzând creanțele înregistrate împotriva averii debitorului Aladin Company 
SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021. 
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 Aladin Company SRL, conform 
Încheierii civile nr. 172 din data de 05.10.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
654/100/2020/a5, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate cu privire la 
ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL din data de 24.03.2022, ora 09:00, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului Aladin Company SRL din data de 24.03.2022, ora 09:00 

*În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 
24.03.2022, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 31.03.2022, la ora 09:00 la sediul procesual 

al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 
Număr dosar 654/100/2020; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Carmen Stancu 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Aladin Company SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 24.03.2022, ora 09:00 și 31.03.2022, ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea rezultatelor inventarierii bunurilor existente în averea debitorului Aladin Company SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remunerației expertului evaluator în vederea determinării valorii de piață a bunurilor imobile 
aflate în proprietatea debitorului Aladin Company SRL: teren în suprafață de 5.810 mp situat în localitatea Vălenii de 
Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50540 Brâncovenești și teren în suprafață de 3.000 mp situat în localitatea 
Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50543 Brâncovenești, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatelor inventarierii bunurilor existente în averea debitorului Aladin Company SRL. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 358/25.01.2022, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Aladin Company SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar dl. 
Migali I. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile 
din averea debitorului Aladin Company SRL și nu a predat documentele financiar-contabile ale debitorului. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
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”. 
Conform ultimelor situații financiare depuse de către debitor prin administratorul Migali I. la organul fiscal - Situațiile 
financiare trimestriale încheiate la data de 30.06.2017 (comunicate lichidatorului judiciar de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice), la data de 30.06.2017 debitorul Aladin Company SRL înregistrează active în valoare totală de 
2.719.363 lei reprezentând: 

Denumire activ  Existență faptică 
Imobilizări corporale în valoare de 226.140 lei Nu au fost prezentate de către administratorul Migali I. 
Stocuri în valoare de 338.001 lei Nu au fost prezentate de către administratorul Migali I. 
Creanțe în valoare de 1.624.988 lei Nu au fost comunicate de către administratorul Migali I. documentele financiar-

contabile aferente creanțelor, în vederea efectuării de către lichidatorul judiciar a 
demesurilor legale pentru recuperarea acestora 

Disponibilități bănești în valoare de 530.234 lei Nu au fost predate de către administratorul Migali I. în vederea depunerii acestora 
în contul unic de insolvență 

Menționăm faptul că, au fost identificate în proprietatea debitorului Aladin Company SRL următoarele bunuri imobile, 
conform Adresei nr. 2050/23.04.2021 emisă de Primăria Comunei Brâncovenești și Certificatului nr. 8.179/05.04.2021 
emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Reghin: 
- teren în suprafață de 5.810 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50540 
Brâncovenești; 
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- teren în suprafață de 3.000 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50543 
Brâncovenești. 
Conform Adresei nr. 59746/26.01.2022 emisă de Municipiul Arad prin Direcția Venituri, Serviciul Impunere Persoane 
Juridice, societatea Aladin Company SRL nu figurează cu obligații de plată scadente în perioada 02.03.2021-
07.12.2021, respectiv societatea nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Arad cu bunuri mobile/imobile 
impozabile. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să ia act de rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitorului Aladin 
Company SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remunerației expertului evaluator în vederea determinării valorii de piață a bunurilor imobile 
aflate în proprietatea debitorului Aladin Company SRL: teren în suprafață de 5.810 mp situat în localitatea Vălenii de 
Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50540 Brâncovenești și teren în suprafață de 3.000 mp situat în localitatea 
Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50543 Brâncovenești, conform ofertelor anexate. 
În vederea evaluării bunurilor imobile: teren intravilan în suprafață de 3000 mp, nr. cadastral 50543, înscris în CF nr. 
50543 Brâncovenești, și teren intravilan în suprafață de 5.810 mp, nr. cadastral 50540, înscris în CF nr. 50540 
Brâncovenești, situate în sat Vălenii de Mureș, Comuna Brancovenesti, jud. Mureș, aflate în proprietatea debitorului 
Aladin Company SRL, lichidatorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servicii din partea evaluatorilor autorizaţi 
pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor imobile din averea debitorului, a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 
07.01.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data convocării Adunării Generale a Creditorilor, au fost înregistrate la biroul lichidatorului judiciar următoarele 
oferte de servicii de evaluare: 
- Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Precup M. prin intermediul platformei evaluari24.ro, cu 
privire la evaluarea bunurilor imobile: teren intravilan în suprafață de 3000 mp, nr. cadastral 50543, înscris în CF nr. 
50543 Brâncovenești, și teren intravilan în suprafață de 5.810 mp, nr. cadastral 50540, înscris în CF nr. 50540 
Brâncovenești, situate în sat Vălenii de Mureș, Comuna Brancovenesti, jud. Mureș, aflate în patrimoniul debiroarei 
Aladin Company SRL; pentru onorariul de 650,00 lei (nu se adaugă TVA);  
- Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor 
imobile: teren intravilan în suprafață de 3000 mp, nr. cadastral 50543, înscris în CF nr. 50543 Brâncovenești, și teren 
intravilan în suprafață de 5.810 mp, nr. cadastral 50540, înscris în CF nr. 50540 Brâncovenești, situate în sat Vălenii de 
Mureș, Comuna Brancovenesti, jud. Mureș, aflate în patrimoniul debiroarei Aladin Company SRL; termen de finalizare 
de 7 zile lucrătoare de la data efectuării inspecției și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, 
pentru onorariul de 1.400,00 lei (nu se adaugă TVA), plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
- Oferta formulată de Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., cu privire la evaluarea 
bunurilor imobile: teren intravilan în suprafață de 3000 mp, nr. cadastral 50543, înscris în CF nr. 50543 Brâncovenești, 
și teren intravilan în suprafață de 5.810 mp, nr. cadastral 50540, înscris în CF nr. 50540 Brâncovenești, situate în sat 
Vălenii de Mureș, Comuna Brancovenesti, jud. Mureș, aflate în patrimoniul debiroarei Aladin Company SRL; termen 
de finalizare de 7 zile lucrătoare de la data efectuării inspecției și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de 
evaluare, pentru onorariul de 1.400,00 lei (nu se adaugă TVA).  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor numirea și stabilirea remunerației expertului evaluator în vederea 
determinării valorii de piață a bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorului Aladin Company SRL: teren în 
suprafață de 5.810 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50540 Brâncovenești 
și teren în suprafață de 3.000 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50543 
Brâncovenești, potrivit disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 
voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


