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

Nr.: 954 Data emiterii: 07.03.2022 
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 privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în procedura de faliment, 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Aladin Company SRL, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 8 (opt) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea 

cheltuielilor efectuate în procedura de faliment,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Aladin Company SRL 

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 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 07.12.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în procedura 
generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Aladin Company SRL nr. 
5130/02.12.2021, întocmit pentru termenul de judecată din data de 07.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 20524/06.12.2021  (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-
ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-fond-07.12.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de 
faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Aladin Company SRL nr. 167/12.01.2022, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 07.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
1254/21.01.2022  (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-lunar-07.01.2022.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de 
faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Aladin Company SRL nr. 554/07.02.2022, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 07.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
2386/09.02.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-lunar-07.02.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) și art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere următoarele: 
• Debitorul Aladin Company SRL prin administratorul statutar dl. Migali I. nu și-a declarat intenția de reorganizare 
potrivit art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014. 
• Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 a fost 
publicat în BPI nr. 13846 din data de 19.08.2021. 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul nu a  propus un plan de reorganizare în termen de 
30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe. 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014, niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăție 
nu a propus un plan de reorganizare a activității debitorului Aladin Company SRL. 
• Din analiza preliminară a activității debitorului, rezultă că societatea Aladin Company SRL nu are o structură 
economico – financiară care să-i permită continuarea activității economice; 
• Debitorul prin administratorul statutar dl. Migali I. nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale aferente 
perioadei 2017-2020, 
• Actele constitutive și evidența contabilă nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar. 
• Administratorul statutar dl. Migali I. nu poate fi găsit, 
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administratorul judiciar a formulat Cererea nr. 4332/27.10.2021 prin care a solicitat respectuos Onoratului Tribunal, să 
dispună intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Aladin Company SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A 
pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014. 
Prin Sentința civilă nr. 892 din data de 07.12.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
654/100/2020, s-a dispus începerea procedurii falimentului societății debitoare Aladin Company SRL, cu sediul social 
în Arad, str. Pădurii, nr. 28, jud. Arad, având CUI 6888897, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Arad sub nr. J02/1750/2017. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Aladin Company SRL, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 77/05.01.2022 prin care a solicitat Onoratei Instanțe să 
procedeze la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a Sentinței civile nr. 892 din data de 07.12.2021 
pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 654/100/2020, prin care s-a dispus intrarea în faliment 
a debitorului Aladin Company SRL, în vederea îndeplinirii de către lichidatorul judiciar a atribuțiilor prevăzute de 
Legea nr. 85/2014. 
3. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) și art. 99 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi a 
comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Aladin Company SRL la sediul social din Arad, str. Pădurii, nr. 28, jud. Arad, notificarea 
privind intrarea în faliment nr. 104/06.01.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859333500 – plic restituit; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat asociatului unic și administratorului dl. Migali I., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea în 
faliment a debitorului Aladin Company SRL nr. 105/06.01.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată confirmare de 
primire nr. AR39859333510 – plic restituit. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prin notificările nr. 104/06.01.2022 și nr. 105/06.01.2022, lichidatorul judiciar a solicitat: „Termenul maxim de predare 
a gestiunii de la debitoarea Aladin Company SRL prin administrator statutar Migali I. către lichidatorul judiciar 
desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum și listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență, este de 10 zile de la primirea prezentei notificări. [...] Vă solicităm, să ne comunicați, 
cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. [...] În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce 
activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. De asemenea, vă comunicăm că orice 
operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Aladin Company SRL fără avizul lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, este nulă de drept. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Aladin Company SRL 
prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014 se va efectua în data de 25.01.2022, la ora 14:00.”.  
Având în vedere faptul că, debitorul Aladin Company SRL prin administratorul statutar dl. Migali I.  nu a depus la 
dosarul cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării 
atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Aladin Company SRL prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail către următorii creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Notificare nr. Comunicare 

1 
Patria Bank SA 

Mun. București, Șoseaua Pipera nr. 42, 
clădirea Global Worth Plaza, etajele 8 - 
10, Sector 2 

78/06.01.2022 
Comunicată prin poștă și prin e-mail  

2 

Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Arad 

Mun. Arad, Bld. Revoluției, nr. 79, jud. 
Arad 

79/06.01.2022 

Comunicată prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859253608 și prin e-mail la adresa 
Registratura.AJFP.AR@anaf.ro 

3 

Administrația Fondului 
pentru Mediu 

Mun. București, Splaiul Independenței, 
nr. 294, Corp A, sector 6 

80/06.01.2022 
Comunicată prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859253618 și prin e-mail  

4 

Fondul Național de 
Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderile 
Mici și Mijlocii SA - IFN 

Mun. București, Str. Ștefan Iulian nr. 38, 
Sector 1 

118/07.01.2022 
Comunicată prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859253628 și prin e-mail  

5 

Banca Transilvania SA - 
Sucursala Târgu Jiu 

sediul procesual ales - Avocat Spataru 
Cati Angelica, Mun. București, Calea 
Moșilor nr. 51, et. 1, Sector 3 

119/07.01.2022 
Comunicată prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859253638 și prin e-mail  

6 

Municipiul Arad - 
Direcția Venituri 

Arad, Bd. Revoluției, nr. 75, jud. Arad 132/10.01.2022 

Comunicată prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859253648 și prin e-mail la adresa 
dvp.sipj@primariaarad.ro 



3 
 

7 

Primăria Comunei 
Brâncovenești 

Brâncovenești, str. Principală, nr. 303, 
CP 547130, jud. Mureș 

134/10.01.2022 

Comunicată prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859253658 și prin e-mail la adresa 
brincovenesti@cjmures.ro 

8 
Direcția Regională 
Vamală Timișoara 

Timișoara, str. Mareșal Constantin 
Prezan, nr. 89, bl. 45 D, jud. Timiş 

141/11.01.2022 
Comunicată prin e-mail la adresa 
regionalatimisoara@customs.ro 

9 

Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor 
Statului  

Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 
1, 
Bucuresti, cod postal 014294 

142/11.01.2022  Comunicată prin e-mail la adresa 
infopublic@aaas.gov.ro 

Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Aladin Company SRL nr. 93/06.01.2022 a fost publicată în BPI nr. 
1052/19.01.2022, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/01/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
in-25.01.2022-si-01.02.2022-ora-09.00.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 19.01.2022, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Arad notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Aladin 
Company SRL nr. 97/06.01.2022 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
4. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a întocmit Suplimentul la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 
insolvenței debitorului Aladin Company SRL, nr. 4852/18.11.2021, întocmit conform disp. art. 97 alin. (1)-(3) din 
Legea nr. 85/2014, având în vedere constatările reținute în cuprinsul Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale 
principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice nr. F-
AR_150/05.05.2021, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad prin Activitatea de Inspecție Fiscală. 
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, Suplimentul la Raportul asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Aladin Company SRL, nr. 4852/18.11.2021, întocmit în 
temeiul art. 97 alin. (1)-(3) din Legea nr. 85/2014, a fost depus la grefa Tribunalui Arad, fiind înregistrat la dosarul 
cauzei nr. 654/100/2020 aflat pe rolul Tribunalui Arad, Secţia a II-a Civilă, respectiv o copie de pe raport a fost depusă 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Suplimentul la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Aladin 
Company SRL, nr. 4852/18.11.2021, a fost publicat în BPI nr. 20160/25.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Supliment-la-raport-intocmit-in-
temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-Aladin-Company-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul nr. 4954/24.11.2021 privind depunerea 
Suplimentului la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Aladin 
Company SRL, nr. 4852/18.11.2021, cu indicarea datei ședinței Adunării Generale a Creditorilor, a fost publicat în BPI 
nr. 20137/25.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Anunt-privind-suplimentul-la-raportul-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform situațiilor financiare trimestriale încheiate la data de 30.06.2017 depuse la organul fiscal (comunicate 
administratorului 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: imobilizări corporale – 226.140 lei; 
stocuri – 338.001 lei; creanțe – 1.624.988 lei; disponibilități bănești – 530.234 lei. 
Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul societății debitoare Aladin Company SRL dl. Migali I. nu a 
răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a comunicat documentele financiar-contabile ale societății, 
actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 și bunurile existente în averea debitorului. 
Conform Procesului-verbal nr. 5128/02.12.2021, publicat în BPI nr. 20519/06.12.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Aladin Company SRL din data de 02.12.2021, ora 11:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de Suplimentul la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului Aladin Company SRL nr. 4852/18.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 
85/2014. 
2. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat concluziile Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării 
de insolvență a debitorului Aladin Company SRL nr. 4852/18.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 
85/2014. 
3. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor consideră oportună formularea de către administratorul judiciar a cererii de antrenare a răspunderii 
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administratorului statutar al debitorului Aladin Company SRL dl. Migali I. în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014. 
4. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Aladin Company SRL în temeiul disp. art. 
145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014. 
5. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului Aladin Company SRL, pe Consultant Insolvență 
SPRL cu onorariul pentru întreaga procedura generală de insolvență și de faliment, constând în onorariul fix lunar de 
230 lei (exclusiv TVA) și un onorariul de succes de 1% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor, având în 
vedere dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 02.11.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat și înaintat către Tribunalul Arad Cererea de chemare în judecată a administratorului 
statutar Migali I., conform disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c) d) și e) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 654/100/2020/a6 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 29.03.2022. 
Conform dispozițiilor judecătorului-sindic comunicate prin Adresa emisă în data de 17.02.2022 în dosarul nr. 
654/100/2020/a6, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei adresa nr. 124212/14.02.2022 emisă de Biroul de 
Evidență a Persoanelor Timișoara prin Biroul Actualizări Verificări Furnizări Date, conform căreia, pârâtul Migali I., -, 
figurează în prezent în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu domiciliul în -. 
5. Referitor la dosarul nr. 654/100/2020/a3 
La data de 07.05.2021 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Arad a formulat în temeiul art. 102 din Legea nr. 85/2014 cererea suplimentară de înscrire la masa 
credală cu suma de 1.716.099 lei. 
Administratorul judiciar provizoriu Insolvență SM SPRL a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021, publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021, în care creditorul 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad este 
înscris cu creanța în valoare totală de 3.641.446,00 lei (inclusiv creanța suplimentară în valoare de 1.716.099 lei) cu 
rangul de preferință prevăzut de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Arad a formulat contestație la Tabelul preliminar modificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Aladin Company SRL nr. 3752/28.07.2021, de către administratorul judiciar provizoriu Insolvență SM SPRL, publicat 
în BPI nr. 13028/29.07.2021, prin care a solicitat obligarea administratorului judiciar la înscrierea în tabelul preliminar 
de creanțe și cu suma de 1.716.099 lei conform disp. art. 102 din Legea nr. 85/2014, cu rangul de preferință prevăzut de 
art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 654/100/2020/a3 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 02.11.2021. 
Admnistratorul judiciar provizoriu Insolvență SM SPRL a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
contestației ca fiind rămasă fără obiect, având în vedere întocmirea Tabelului definitiv nr. 3905/13.08.2021, în care 
creanța Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Arad a fost suplimentată urmare Cererii de înscriere a creanței suplimentare în sumă de 1.716.099 lei reprezentând 
creanță stabilită prin Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală nr. F-AR 
150/05.05.2021 urmare controlului ulterior efectuat în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Legea 85/2014. 
La termenul de judecată din data de 02.11.2021, s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 07.12.2021 pentru 
comunicarea întâmpinării. 
Prin Sentința civilă nr. 894/2021 din data de 07.12.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 654/100/2020/a3, s-a dispus: „Respinge contestaţia formulată de creditorul Direcţia generală regională a finanţelor 
publice Timişoara – Administraţia judeţeană a finanţelor publice Arad împotriva tabelului preliminar modificat al 
creanţelor debitorului SC Aladin Company SRL -în insolvenţă. Fără cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 7 zile 
de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Arad”. 
6. Referitor la dosarul nr. 654/100/2020/a4 
Administratorul judiciar provizoriu Insolvență SM SPRL a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021, publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021, în care creditorul 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad este 
înscris cu creanța în valoare totală de 3.641.446,00 lei (inclusiv creanța suplimentară în valoare de 1.716.099 lei) cu 
rangul de preferință prevăzut de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014, având în vedere faptul că, conform Raportului de 
evaluare a bunurilor imobile garantate din averea debitorului, depus la dosarul cauzei, au fost evaluate la suma de 
165.520 lei, reprezentând o valoare mai mică decât suma pentru care s-a constituit dreptul de garanție în favoarea 
creditorului Patria Bank SA, acesta fiind înscris în tabelul definitiv cu o creanță garantată în valoare de 165.520 lei, iar 
diferența de creanță de 516.107,12 lei, fiind înscrisă ca și creanță chirografară. Având în vedere faptul că, dreptul de 
garanție al AJFP Arad are rang inferior celui deținut de Patria Bank, iar valoarea garanției a fost complet acoperită de 
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creanța garantată a băncii, întreaga creanță a creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad a fost înscrisă în 
tabelul definitiv cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Arad a formulat contestație la Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Aladin 
Company SRL nr. 3905/13.08.2021, publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021, prin care a solicitat înscrierea în tabelul 
definitiv de creanțe a acesteia, în calitate de creditor garantat, cu suma de 640.909,00 lei. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 654/100/2020/a4 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 02.11.2021. 
La termenul de judecată din data de 02.11.2021 s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 18.01.2022 în 
vederea comunicării întâmpinării formulate de fostul administrator judiciar provizoriu. 
La termenul de judecată din data de 18.01.2022 s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 15.02.2022 pentru 
ca administratorul judiciar provizoriu să prezinte actele care au stat la baza înscrieri în tabelul definitiv de creanţe a 
creditorului contestator. 
La termenul de judecată din data de 15.02.2022 s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 29.03.2022 pentru 
ca lichidatorul judiciar să prezinte un punct de vedere față de contestație. 
7. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
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 administratorului 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; 
- 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. 
8. Referitor la disp. art. 154 și art. 155 din Legea nr. 85/2014 
Conform disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: 
„(2) Lichidarea va începe îndată după finalizarea de către lichidatorul judiciar a inventarierii și depunerea raportului de 
evaluare”. 
Menționăm faptul că, debitorul deține în proprietate următoarele bunuri imobile: 
- teren în suprafață de 5.810 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50540 
Brâncovenești; 
- teren în suprafață de 3.000 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50543 
Brâncovenești. 
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. 
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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 întocmirii prezentului raport de activitate, a fost înregistrată doar următoarea ofertă de servicii de evaluare: 
- 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. 
9. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 47, art. 48 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar convoacă Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Aladin Company SRL care va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 25.01.2022, ora 09:00, având ca ordine de zi: 
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 892 din data de 07.12.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
654/100/2020. 
(2). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând din: onorariul lunar de 230 lei, 
exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 25.01.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL va fi reconvocată în data de 01.02.2022, la ora 
09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Dubla convocare a Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.01.2022, ora 09:00 și din data de data de 01.02.2022, 
la ora 09:00 – parte integrantă a Notificării privind intrarea în faliment a debitorului Aladin Company SRL nr. 
93/06.01.2022 a fost publicată în BPI nr. 1052/19.01.2022, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-Dubla-convocare-a-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-25.01.2022-si-01.02.2022-ora-09.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 348/25.01.2022, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului 
Aladin Company SRL din data de 25.01.2022, ora 09:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite 
de art. 49 alin. (1) coroborat cu disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL din data de 25.01.2022, ora 09:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 348/25.01.2022 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.01.2022, ora 09:00 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1474/27.01.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
debitorului-Aladin-Company-SRL-din-data-de-25.01.2022-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 25.01.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL a fost reconvocată în data de 01.02.2022, la ora 
09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform Procesului-verbal nr. 457/01.02.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL din 
data de 01.02.2022, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 97,866% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 892 din data de 07.12.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
654/100/2020. 
2. Cu o majoritate de 97,866% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând din: onorariul lunar de 230 
lei, exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor. 
Procesul-verbal nr. 348/25.01.2022 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.02.2022, ora 09:00 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1900/02.02.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
debitorului-Aladin-Company-SRL-din-data-de-01.02.2022-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
10. Referitor la situația contractelor individuală de muncă ale debitorului 
Prin Sentința civilă nr. 892 din data de 07.12.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
654/100/2020, judecătorul-sindic a dispus: „Pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească o situaţie privind 
creanţele salariale achitate până la data prezentei [...].” 
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Până în prezent, administratorul dl. Migali I. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat 
registrele contabile obligatorii, respectiv întreaga evidență contabilă a societății debitoare Aladin Company SRL 
(inclusiv contractele individuale de muncă, statele de plată, baza de date REVISAL. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad Cererea nr. 4529/05.11.2021 prin care a 
solicitat comunicarea bazei de date în vederea efectuării importului în REVISAL, respectiv numele de utilizator și 
parola pentru operarea on-line în REVISAL, în vederea denunțării contractelor de muncă care figurează active în 
evidența debitorului Aladin Company SRL. 
Conform adresei nr. 21295/12.11.2021 emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, în Registrul General de 
Evidență a Salariaților, figurează activ contractul individual de muncă nr. 624/10.01.2012 încheit cu dl. Migali I., 
funcția ocupată director, cu timp parțial de muncă.  
Lichidatorul judiciar a analizat raportul preluărilor din REVISAL disponibil în aplicația REGES la link-ul 
https://reges.inspectiamuncii.ro/PreluariRegistre/RaportPreluari, identificând faptul că, în prezent nu există contracte 
individuale de muncă active încheiate cu dl. Migali I. (fost administrator statutar). 
11. Referitor la situația contractelor individuale de muncă ale debitorului 
În temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare 
a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii debitorului 
Aladin Company SRL nr. 916/02.03.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3944/03.03.2022 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Raport-
de-verificare-a-creantelor-nascute-dupa-data-deschiderii-procedurii-insolventei-Aladin-Company-SRL.pdf. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
Urmare verificării cererii de admitere a creanței formulată de de creditorul Patria Bank SA, lichidatorul judiciar a 
înscris creanța solicitată de creditorul Patria Bank SA astfel: 
- Având în vedere disp. art. 103 coroborat cu disp. art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a înscris 
sub condiție creanța creditorului Patria Bak SA în valoare totală de 31.686,04 lei în tabelul suplimentar de creanțe, cu 
ordinea de prioritate prevăzută de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, până la evaluarea și valorificarea 
bunurilor imobile garantate în favoarea creditorului; 
- a respins creanța în valoare de 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de timbru achitată pentru depunerea cererii de 
admitere a creanței nr. 597797/ 21.01.2022 (în tabelul suplimentar de creanțe), conform ordinului de plată nr. 30198 din 
data de 25.01.2022, nefiind o creanță născută în cursul procedurii generale de insolvență (fiind născută ulterior datei 
intrării în faliment a debitorului). 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 920/02.03.2022 către 
Patria Bank SA cu privire la înscrierea parțială a creanței solicitate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Aladin Company 
SRL nr. 918/02.03.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3931/03.03.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Tabel-suplimentar-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-Aladin-Company-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
12. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierea civilă nr. 172 din data de 05.10.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 654/100/2020/a5, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din onorariul lunar de 230 
lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1%, exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor. 
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.02.2022, ora 09:00, onorariul lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL constă din onorariul lunar de 230 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1%, 
exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul administratorului judiciar și lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 05.10.2021 – 
05.03.2022 este în valoare de 1.368,50 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 230 lei (exclusiv TVA * 5 luni) - neachiat. 
13. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței sunt în cuantum de 231,87 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009629 28.10.2021 8.20 lei Comunicare somație către administratorul Migali I. 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/ D0341920 08.11.2021 
20.00 lei furnizare informații debitor 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/ D0361204 23.11.2021 
20.00 lei furnizare informații debitor 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/ D0374395 07.12.2021 
20.00 lei furnizare informații debitor 

5 
Olimpiq Media SRL PBL 29433 07.01.2022 

43.01 lei 
Publicare anunț privind organizare selecție oferte de 

servicii de evaluare în ziarul Național 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV0000419 18.01.2022 

17.60 lei 
Comunicare notificări privind intrarea în faliment a 

debitorului 

7 
Olimpiq Media SRL PBL 29611 19.01.2022 

41.46 lei 
Publicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului în ziarul Național 

8 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000494 21.01.2022 61.60 lei 

Comunicare notificări privind intrarea în faliment a 
debitorului către creditori 

 Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 231.87 lei  
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cheltuielilor din procedura generală de insolvență 

14. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de 
judecată în vederea soluționării dosarului asociat nr. 654/100/2020/a4 și nr. 654/100/2020/a6, evaluarea bunurilor 
imobile din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 
85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


