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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1435 Din data de 05.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4640/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Cristian 
Desideriu Debreni. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii instanţei: 
Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: Dgtech International SRL, cod de identificare fiscală: 15195610; cu sediul în sat Beliu, comuna Beliu, nr. 63, 
jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerţului J02/165/2003. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv consolidat ajustat IX de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Dgtech 
International SRL nr. 598/19.02.2021 publicat în BPI nr. 3515/25.02.2022. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: RO 31215824; Sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, E-mail: 
office@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Dgtech International SRL 
conform Încheierii civile nr. 81 din data de 08.02.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 4640/108/2016, în temeiul art. 160 alin. (1) din Legea 84/2014, comunică: Raportul asupra fondurilor 
obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe privind debitorul Dgtech International SRL, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe 

privind debitorul Dgtech International SRL 

Număr dosar 4640/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Cristian Desideriu Debreni 
Temei juridic: art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Dgtech International SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere bun  Suma (lei) 
TVA 

colectată 

1   0.00 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din vânzare mobile 0.00 lei 0.00 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe Suma (lei) 
TVA 

colectată 
Observații 

1 
Recuperare creanță de la Pavigeon SRL (în 
data de 10.06.2020) 

1,000.00 lei 0.00 lei 

Prin Sentința civilă nr. 2366/02.11.2018, debitorul  Pavigeon 
SRL a fost obligat la plata, către subscrisa, a sumei de 

10.550,40 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă 
dobândă legală penalizatoare calculată de la data scadenţei 
facturii GL 100050/14.10.2015 - 29.10.2015 şi până la data 

plăţii efective. Total sume încasate de la Pavigeon SRL - 
12030.00 lei 

2 
Recuperare creanță de la Pavigeon SRL (în 
data de 24.07.2020) 

1,000.00 lei 0.00 lei 

3 
Recuperare creanță de la Pavigeon SRL (în 
data de 08.09.2020) 

1,000.00 lei 0.00 lei 

4 
Recuperare creanță de la Pavigeon SRL (în 
data de 14.09.2020) 

2,000.00 lei 0.00 lei 

5 
Recuperare creanță de la Pavigeon SRL (în 
data de 23.10.2020) 

1,000.00 lei 0.00 lei 

6 
Recuperare creanță de la Pavigeon SRL (în 
data de 09.12.2020) 

1,400.00 lei 0.00 lei 

7 
Recuperare creanță de la G&D Prefabbricati 
(în data de 10.01.2022, dosar de executare nr. 
1899/2021) 

22,115.00 
lei 

0.00 lei 

Prin Sentința civilă nr. 1271/08.05.2021 pronunțată de 
Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 1044/176/2018, pârâta a 
fost obligată să plătească reclamantei Dgtech International 
SRL suma de 20.000 lei, reprezentând rest contravaloare 

servicii prestate, conform facturii fiscale nr. 
10032/06.08.2014. Prin Decizia civila nr. 898/20.10.2020 

pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 
1044/176/2018*, apelanta G&D Prefabbricati SR a fost 

obligată la plată către intimată a sumei de 500 ron cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

8 
Recuperare creanță de la G&D Prefabbricati 
(în data de 14.02.2022, dosar de executare nr. 
492/176/2022) 

5,133.22 lei 0.00 lei 

Suma de 5,133.22 lei reprezentă dobândă legală 
penalizatoare aferentă debitului principal în cuantum de 

20.000 lei pe care pârâta a fost obligată să îl plătească către 
Dgtech International SRL prin intermediul Sentinţa civilă nr. 
1271/08.05.2019 pronunțată de către Judecătoria Alba Iulia 

în dosarul nr. 1044/176/2018, calculată de la data de 
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08.05.2019 (data pronunţării sentinţei judecătoreşti) şi până 
la data achitării efective 17.12.2021 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 
34,648.22 

lei 
0.00 lei  

Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi încasarea creanțelor: 

  Suma (lei) 
Total TVA 
colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de creanţe 34,648.22 lei 0.00 lei 

3. Menţiuni privind cheltuielile prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
− Mențiuni privind retribuţia lichidatorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie Suma (lei) 

TVA 
deductibilă 

aferentă 
retribuţiei 

Onorariu 
achitat 

Onorariu de 
achitat 

1 
Retribuţie componentă fixă lichidator judiciar în valoare de 500 
lei/lună, exclusiv TVA, aferentă perioadei iulie 2020-aprilie 2022 

13,685.00 lei 950.00 lei 11,305.00 lei 2,380.00 lei 

2 
Retribuţie componentă variabilă lichidator judiciar 2% din sumele 
distribuite creditorilor 

654.71 lei 0.00 lei 0.00 lei 654.71 lei 

  Total retribuţie lichidator judiciar 14,339.71 lei 950.00 lei 11,305.00 lei 3,034.71 lei 

− Menţiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli Suma (lei) 

TVA 
deductibilă 

aferentă 
cheltuielilor 

Obligaţii 
achitate cu 

disponibilități 
din contul 

unic de 
lichidare al 
debitorului 

Creditare 
societate (sume 

avansate de 
lichidator 
judiciar) 

Obligații 
restante la 

plată 

1 
Comisioane bancare 

1,998.93 lei -   lei 
                                        

1,998.93 lei  
                                         

-   lei  
                                   

-   lei  

2 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 
85/2014 (calculare 2% conform disp. art. 119 alin. (4) din 
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
practician în insolvenţă din 29.09.2007, republicat) 

692.96 lei -   lei 
                                                     

-   lei  
                                         

-   lei  
                         

692.96 lei  

3 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar 
prin asociat coordonator ec. Popescu G., conform decont de 
cheltuieli 

12.30 lei -   lei 
                                                     

-   lei  
                                  

12.30 lei  
                                   

-   lei  

4 
Cheltuieli publicare anunţuri privind licitațiile publice în 
ziar 

559.63 lei -   lei 
                                            

559.63 lei  
                           

-   lei  
                                   

-   lei  

5 
Cheltuieli alimentare combustibil - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu 
G., conform decont de cheltuieli 

3,321.84 lei 200.71 lei 
             

927.13 lei  
                            

2,394.71 lei  
            

-   lei  

6 Cheltuieli birotică - listate acte de procedură 223.00 lei -   lei 
                          

-   lei  
                                         

-   lei  
                         

223.00 lei  

7 
Cheltuieli taxe judiciare de timbru, taxă aplicare apostilă - 
sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G., conform decont de cheltuieli 

121.65 lei 6.65 lei 
                                              

41.65 lei  
    

80.00 lei  
                                   

-   lei  

8 

Cheltuieli onorariu Cabinet de Avocat Duțulesc L. pentru 
reprezentare debitor în dosarul nr. 1044/176/2018*, aflat pe 
rolul Curții de Apel Alba Iulia (conform facturii fiscale 
seria LD nr. 47/21.08.2020, achitată cu OP nr. 
15/23.09.2020) 

1,000.00 lei -   lei 
                                        

1,000.00 lei  
                                         

-   lei  
                                   

-   lei  

9 

Cheltuieli servicii depozitare și reparare bun mobil Nacelă 
marca AIRO, tip SF 1000-D 4WD, an fabricație 2007, nr. 
serie SF222292, de către Tigieffe Srl a Socio Unico 
(conform facturii fiscale seria DDT nr. 3174/29.12.2020 în 
valoare de 500 EURO, achitați numerar prin retragere 
disponibil din contul unic de insolvență conform OP 
568/29.01.2021 ) 

2,468.05 lei -   lei 
                                        

2,468.05 lei  
                                         

-   lei  
                                   

-   lei  

10 

Cheltuieli recuperare bun mobil bun mobil Nacelă marca 
AIRO, tip SF 1000-D 4WD, an fabricație 2007, nr. serie 
SF222292, servicii transport bun mobil pe ruta Luzzana, 
Italia - Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, prestate de 
Agrotransport Vînju Mare SRL (conform facturii fiscale nr. 
07577579/14.01.2021, achitată cu OP nr. 1/15.01.2021) 

5,219.84 lei 833.42 lei 
                                        

5,219.84 lei  
                                         

-   lei  
                                   

-   lei  
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11 

Cheltuieli onorariu Cabinet de Avocat Dutulescu L. - 
asistență juridică și reprezentare în dosar nr. 2417/246/2020 
aflat pe rolul Judecătoriei Ineu, faza procesuală fond 
(conform facturii fiscale seria LD nr. 5/08.02.2021, achitată 
cu OP nr. 5/15.02.2021) 

500.00 lei -   lei 
                                            

500.00 lei  
                                         

-   lei  
                                   

-   lei  

12 

Cheltuieli onorariu Cabinet de Avocat Dutulescu L. pentru 
redactare, semnare și depunere cerere de executare silită a 
titlului executoriu Sentința civilă nr. 1270/08.05.2019, 
pronunțată de către Judecătoria Alba în dosarul nr. 
1044/176/2019 și Decizia civilă nr. 898/A/2020 pronunțată 
de Tribunalul Alba în dosarul nr. 1044/176/2018*, asistență 
juridică și reprezentare în dosar de executare silită (conform 
facturii fiscale seria LD 6/11.02.2021, achitată cu OP nr. 
6/15.02.2021) 

1,000.00 lei -   lei 
         

1,000.00 lei  
                               

-   lei  
                                   

-   lei  

13 

Cheltuieli prestare servicii prelucrare și arhivare documente 
financiar-contabile de Sicar Archiserv SRL (conform 
facturii fiscale SCR 1112/11.03.2021 achitată cu OP nr. 
8/18.03.2021) 

305.27 lei 48.74 lei 
                                            

305.27 lei  
                                         

-   lei  
                                   

-   lei  

14 

Cheltuieli onorariu servicii de evaluare Nacelă marca 
AIRO, tip SF 1000-D 4WD, an fabricație 2007, nr. serie 
SF222292, de către expert evaluator membru ANEVAR 
PFA Tărăsescu I. P. O. (conform facturii fiscale TPO 
144/30.04.2021 achitată OP nr. 11/19.05.2021) 

750.00 lei -   lei 
                                            

750.00 lei  
         

-   lei  
                                   

-   lei  

15 

Cheltuieli onorariu executare Baba T. T. N. Birou Executor 
Judecătoresc în dosar nr. 1899/2021 (conform facturii 
fiscale BEJF 2406/17.11.2021 achitată cu OP nr. 
20/29.11.2021) 

595.00 lei -   lei 
                                            

595.00 lei  
                                         

-   lei  
                                   

-   lei  

16 

Cheltuieli onorariu Cabinet de Avocat Dutulescu L. pentru 
redactare, semnare și depunere cerere de chemare în 
judecată pârât G&D Prefabbricati SRL, asistență juridică și 
reprezentare în dosar nr. 492/176/2022 aflat pe rolul 
Judecătoriei Alba Iulia (conform facturii fiscale seria LD 
1/19.01.2022, achitată cu OP nr. 24/31.01.2022) 

1,000.00 lei 1.00 lei 
                                        

1,000.00 lei  
                                         

-   lei  
                                   

-   lei  

  
Total cheltuieli de procedură prevăzute la art. 161 pct. 1 din 

Legea nr. 85/2014 
19,768.47 lei 1,090.52 lei 

                                      
16,365.50 lei  

                            
2,487.01 lei  

                         
915.96 lei  

 
din care sume avansate de lichidator judiciar prin asociat 

coordonator ec. Popescu G. pe decont de cheltuieli, 
conform decont de cheltuieli 

2,487.01 lei     

− Mențiuni privind taxele și impozitele aferente vânzării bunurilor și recuperării creanțelor din averea debitorului, 
conform disp art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Mențiuni cu privire la T.V.A. Suma (lei) 

T.V.A. colectată 0.00 lei 
T.V.A. deductibilă 2,082.72 lei 
TVA de recuperat 2,082.72 lei 

 
Mențiuni cu privire la impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor 
Suma în lei 

Venituri din dobânda legală penalizatoare încasată de 
la Pavigeon SRL 

1,479.60 lei 

Venituri din dobânda legală penalizatoare încasată de 
la G & D Prefabbricati SRL 

5,133.22 lei 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cota de 
impozitare de 3%) 

198.38 lei 

− Mențiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, previzionate: 
Nr. 
crt. 

Menţiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii 
Sume previzionate 

(lei)  

1 
Cheltuieli retribuţie componentă fixă lichidator judiciar (500 lei + TVA retribuţie lunară; 
perioada - 24 luni)  

14,280.00 lei 

2 
Cheltuieli cu deplasarea/alimentare combustibil necesar deplasări termene instanţă, 
deplasări în vederea prezentării bunului mobil potențialilor cumpărători 

3,000.00 lei 

3 Cheltuieli cu servicii bancare - comisoane  800.00 lei 

4 
Alte cheltuieli pentru administrarea procedurii (xerox/listare documente, cheltueili poştale, 
etc.) 

300.00 lei 

5 
Cheltuieli cu pază și conservare Nacelă marca AIRO, tip SF 1000-D 4WD, an fabricație 
2007, nr. serie SF222292, servicii transport bun mobil pe ruta Luzzana, Italia - Drobeta 
Turnu Severin, jud. Mehedinți, prestate de Agrotransport Vînju Mare SRL 

4,500.00 lei 

 Total cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii de faliment 22,880.00 lei 

4. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit creditorilor, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014: 
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Sold aflat în contul unic de lichidare după ultima distribuire efectuată conform Raportului 
asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul Dgtech 
International SRL nr. 1584/29.05.2020 și a Planulului de distribuire între creditori privind 

debitorul Dgtech International SRL nr. 1586/29.05.2020  

50,049.55 lei 

Totalul sumelor aflate în contul de lichidare (la data de 28.03.2022) 57,025.27 lei 
Total fonduri (obținute din valorificarea bunurilor + recuperarea de creanțe) 34,648.22 lei 

Total cheltuieli (retribuţie lichidator judiciar + cheltuieli conform art. 161 pct. 1 din Legea 
nr. 85/2014 + cheltuieli previzionate + sume pentru ajustarea obligaţiilor fiscale) 

57,186.57 lei 

Cheltuieli restante la plată (retribuţie lichidator judiciar + cheltuieli conform art. 161 pct. 1 
din Legea nr. 85/2014 + cheltuieli previzionate) 

29,516.07 lei 

Sume rămase de distribuit, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014  
(Sume rămase în contul de lichidare - total cheltuieli restante la plată) 

27,509 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 

 

 
 


