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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 862 Din data de 28.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1050/89/2021; Tribunalul Vaslui, Secția Civilă; Judecător-sindic: Cătălina Darie. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 54, jud. Vaslui. 
3.1. Debitor: Dariadenvas SRL, cod de identificare fiscală: 32859777; Sediul social: Sat Corbu, Comuna Lipovăț, nr. 
24, jud. Vaslui; Număr de ordine în registrul comerţului J37/74/2014. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Dariadenvas SRL nr. 
2004/1239/28.12.2021 publicat în BPI nr. 21983/29.12.2021. 
5. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului Dariadenvas SRL, numit 
prin Încheierea nr. 31/F din data de 21.12.2021 pronunțată de Tribunalul Vaslui, Secția Civilă, în dosarul nr. 
1050/89/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în procedura generală de insolvenţă conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Dariadenvas SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în 

procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul Dariadenvas SRL 

Număr dosar 1050/89/2021; Tribunalul Vaslui, Secția Civilă 
Judecător-sindic: Cătălina Darie 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Dariadenvas SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Saol Servcom SRL nr. 428/28.01.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 29.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1800/01.02.2022 (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-29.01.2022-1.pdf. 
2. Referitor la identificarea bunurilor și evidențelor contabile ale debitorului 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Hristea M. G. Marie 
Somația nr. 99/06.01.2022, transmisă la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39859418420 – semnată de primire, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să predați 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Dariadenvas SRL, în 
vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, vă solicităm să predați 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile obligatorii ale debitorului 
Dariadenvas SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului 
Dariadenvas SRL și a documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii 
civile și penale. Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. [...] Astfel, prin prezenta vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul 
Dariadenvas SRL prin administratorul special fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este 
nulă de drept. Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Dariadenvas 
SRL, aveți obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile 
respective și documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în 
temeiul art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să 
fie suportat de către administratorul special.”. 
Administratorul statutar a comunicat subscrisei o serie de documente financiar-contabile ale debitorului, prin curier. 
Administratorul judiciar va proceda la analiza detaliată a acestora. 
- În vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, administratorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 339/21.01.2022 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
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Dariadenvas SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv comunicarea 
datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Dariadenvas SRL de la data deschiderii 
contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, respectiv persoanele 
care dețin dreptul de semnătură.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Dariadenvas SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania SA; Banca Comercială Română 
SA; BRD Groupe Societe Generale; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Eximbank SA; First Bank 
România SA; Intesa Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank SA; OTP Bank România SA; Patria Bank SA; Vista 
Bank (România) SA.  
- Administratorul judiciar a comunicat adresa nr. 340/21.01.2022 către Primăria Comunei Lipovăț, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Dariadenvas SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
fiscale ale Primăriei Comunei Lipovăț cu bunuri impozabile.  
Conform Adresei nr. 718/25.01.2022 emisă de Primăria Comunei Lipovăț, debitorul Dariadenvas SRL nu figurează 
înregistrată în evidențele fiscale cu bunuri mobile sau imobile. 
- a comunicat adresa nr. 342/21.01.2022 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări 
a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Vaslui, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Dariadenvas SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Vaslui nu a răspuns solicitărilor administratorului 
judiciar. 
- a comunicat adresa nr. 341/21.01.2022 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Dariadenvas SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
O.C.P.I. Vaslui cu bunuri imobile.  
Conform Certificatului nr. 3354/25.01.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile deținute de Dariadenvas SRL.  
3. Referitor la disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a formulat Cererea nr. 207/17.01.2022 prin care, având în vedere disp. art. 92 alin. (3) din 
Legea nr. 85/2014, a solicitat, în mod respectuos, Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 
admiterea cererii formulată de către subscrisa şi  
- Dispunerea intrării în faliment prin procedura simplificată a debitorului Dariadenvas SRL în temeiul disp. art. 38 alin. 
(2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) din Legea nr. 85/2014, 
- Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) coroborat cu disp. 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, numit prin Încheierea de ședință nr. 31/2021 din data de 21.12.2021 pronunțată de 
Tribunalul Vaslui, Secția Civilă, în dosarul nr. 1050/89/2021. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 17,60 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000279 12.01.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare privind propunerea de intrare în faliment 
prin procedura simplificată către AJFP Vaslui 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000278 12.01.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare privind propunerea de intrare în faliment 
prin procedura simplificată către debitor și comunicare somație 

către administrator 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 

17.60 lei 
 

5. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Încheierii nr. 31/F din data de 21.12.2021 pronunțată de Tribunalul Vaslui, Secția Civilă, onorariul 
administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 210 lei, exclusiv TVA și 
onorariu de succes în procent de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 2.12.2021-21.02.2022 este în valoare totală de 499,80 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună: 
- Intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Dariadenvas SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi 
art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) din Legea nr. 85/2014, 
- Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) coroborat cu disp. 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, numit prin Încheierea de ședință nr. 31/2021 din data de 21.12.2021 pronunțată de 
Tribunalul Vaslui, Secția Civilă, în dosarul nr. 1050/89/2021, 
- Acordarea unui nou termen în identificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului 
judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


