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

Nr.: 916 Data emiterii: 02.03.2022 
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. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de verificare a 
creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii debitorului Aladin 
Company SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență,  

declarate împotriva averii debitorului Aladin Company SRL 

Număr dosar 654/100/2020; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Carmen Stancu 

Temei juridic: art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Aladin Company SRL 
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. 
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, respectiv conform disp. art. 146 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, au fost stabilite următoarele termene: 
• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței și până la data intrării în faliment este la data de 01.02.2022. 
• Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
03.03.2022; 
• Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe; 
• Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 01.04.2022; 
• Termenul administrativ de control este la data de 15.03.2022, ora 09:00. 
Având în vedere faptul că, debitorul Aladin Company SRL prin administratorul statutar dl. Migali Ivan  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  
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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 

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 procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
- Prevederile art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”. 
- Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
(2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până 
la data deschiderii procedurii falimentului.” 
- Prevederile art. 103 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul 
definitiv până la valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 
sau în tabelul definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța 
sa fusese înscrisă drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula 
conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică și în cazul 
eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura de faliment.” 
- Prevederile art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „(3) Vor fi supuse verificării toate creanțele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii.” 
- Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
- Conform disp. art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenței.” 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă al debitorului Aladin Company SRL următoarele 
cereri de admitere a creanțelor: 
1. Patria Bank SA, societate bancara cu sediul social in București, Sector 2, Șoseaua Pipera Nr. 42, clădirea Global 
Worth Plaza, Etajele 8 și 10, avand numar de ordine la Registrul Comertului J40/9252/2016, cod unic de inregistrare 
RO 11447021 si numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, a depus Cerere de admitere a 
creanței nr. 597797/ 21.01.2022, prin care a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe al debitoarei Aladin 
Company SRL  cu suma de 31.686,04 lei, reprezentand creanta suplimentara, calculata in conformitate cu prevederile 
Contractului de credit nr. 33/17.03.2016, încheiat între debitoarea Aladin Company SRL şi Patria Bank S.A, calculata 
ulterior datei deschiderii procedurii generale a insolvenţei (02.03.2021) şi până la data intrării în procedura falimentului 
(07.12.2021). 
Astfel, creditorul Patria Bank SA a solicitat înscrierea subscrisei în tabelul definitiv consolidat al creanţelor cu creanta 
suplimentara in suma de 31.686,04 lei rezultand o creanta totala a bancii la data de 07.12.2021 in suma totala de 
712.837,64 lei la care se adauga suma de 200,00 lei reprezentand taxa de timbru. 
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În urma verificării cererii de admitere a creanței la masa credală, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost 
depusă la dosarul cauzei în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în data de 
29.12.2021, respectiv a fost achitată taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform OP nr. 30198/25.01.2022. 
Conform disp. art. art. 103 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în 
tabelul definitiv până la valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 
sau în tabelul definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța 
sa fusese înscrisă drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula 
conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică și în cazul 
eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura de faliment.” 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „(3) Vor fi supuse verificării toate creanțele asupra 
averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost 
modificat față de tabelul definitiv de creanțe sau față de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a 
plăților făcute după deschiderea procedurii.”, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererii de admitere a creanței 
formulată de creditorul Patria Bank SA, astfel: 
Urmare verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar va înscrie 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 va înscrie 
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; 
- va respinge 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.  
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului Aladin Company SRL, publicând notificarea de intrare în procedura de 
faliment a debitorului Aladin Company SRL în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul de largă circulație 
Național, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


