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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 1626 Data emiterii: 18.04.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1885/108/2021; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: Ștefan 
Vințieler. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: Diana Trans Forest SRL, cod de identificare fiscală: 39633296; Sediul social: Sat Baia, Comuna Varadia 
de Mureș, nr. 16, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1164/2018. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Diana Trans Forest SRL nr. 
3889/05.10.2021 publicat în BPI nr. 17595/20.10.2021. 
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 Diana Trans Forest SRL, 
conform Încheierii civile nr. 639/2021 din data de 23.09.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1885/108/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în 
procedura simplificată de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Diana Trans 
Forest SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

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

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014, pentru debitorul Diana Trans Forest SRL 
Număr dosar 1885/108/2021; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Ștefan Vințieler 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Diana Trans Forest SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) 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, pentru debitorul Diana Trans Forest SRL nr. 1132/17.03.2022 pentru 
termenul lunar din data de 17.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4863/18.03.2022 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Raport-de-
activitate-termen-lunar-17.03.2022-2.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 155 și art. 156 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus Raportul de evaluare a bunului mobil Tractor 
marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, nr. AR 9392/17.03.2022 întocmit de Evaluar SRL prin 
expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., la dosarul cauzei nr. 1885/108/2021 aflat pe rolul Tribunalului 
Arad, Secția a II-a Civilă, respectiv a publicat anunțul nr. 1163/18.03.2022 cu privire la depunerea raportului de 
evaluare, în BPI nr. 4953/21.03.2022.  
Conform Raportului de evaluare nr. AR 9392/17.03.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru 
ANEVAR Cândea M. G., valoarea de piață a bunului mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans 
Forest SRL este de 2.069 lei echivalent a 420 EURO. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor Diana Trans Forest SRL pentru data de 
25.03.2022, ora 08:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Aprobarea Raportului de evaluare a bunului mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest 
SRL, nr. AR 9392/17.03.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G. 
(2). Aprobarea tipului de vânzare a bunului mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, 
respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi 
urcători. 
(3). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil 
Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 25.03.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 01.04.2022, la ora 08:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor Diana Trans Forest SRL din data de 25.03.2022, ora 08:00 a fost publicat 
în BPI nr. 4952/21.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-25.03.2022-si-01.04.2022-
ora-08.00.pdf. 
Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil Tractor marca U650 
din averea debitorului Diana Trans Forest SRL a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
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insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Regulament-de-vanzare-prin-licitatie-publica-pentru-bunul-mobil-Tractor-
U650-din-averea-Diana-Trans-Forest-SRL.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1253/25.03.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Diana Trans Forest SRL 
din data de 25.03.2022, ora 08:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Diana Trans Forest SRL nr. 3889/05.10.2021 publicat în BPI nr. 17595/20.10.2021 (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 Raportul de evaluare a bunului mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, nr. AR 
9392/17.03.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Diana Trans Forest SRL nr. 3889/05.10.2021 publicat în BPI nr. 17595/20.10.2021 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat tipul de vânzare a bunului mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, respectiv 
licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Diana Trans Forest SRL nr. 3889/05.10.2021 publicat în BPI nr. 17595/20.10.2021 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil Tractor 
marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor Diana Trans Forest SRL din data de 25.03.2022, ora 08:00, 
respectiv îndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Diana Trans Forest SRL nr. 3889/05.10.2021 publicat în BPI nr. 
17595/20.10.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.04.2022, 
ora 08:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 1253/25.03.2022 al Adunării Generale a Creditorilor Diana Trans Forest SRL din data de 
25.03.2022, ora 08:00 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 5370/25.03.2022.  
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.03.2022, ora 08:00, lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunului mobil – Tractor marca U650, la prețul de 420 
EURO + TVA, astfel: 

Situatia licitațiilor publice  

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, www.okazii.ro; 
www.imediat.ro;  

• trimis spre 
afișare la 
avizierul 
Primăriei 

Mun. Arad și 
al Primăriei 

Com. Văradia 
de Mureș 

• în ziarul 
Național din 

data de 
28.03.2022; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  

  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 

04.04.2022  
ora 11:00 

100% 

1391/04.04.2022 
 

Belu M. R.; 
Boka R.; 

Crișan D. H.; 
Homoc D. T.; 
Trușcheci B. 

I. 

1800 EUR 0 1501/08.04.2022 - 

Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 1391/04.04.2022, pentru participarea la licitația publică din data de 
04.04.2022, ora 11:00, s-au înscris la licitaţie următorii participanți, respectiv: 
- Persoana fizică Belu M. R., care a formulat oferta de achiziție înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 
1374/01.04.2022, pentru bunul mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, prin care a 
oferit prețul de 600,00 EURO +TVA, a achiziționat Caietul de sarcini în valoare de 100,00 lei + TVA (119,00 lei 
inclusiv TVA) prin virarea contravalorii în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  
cod IBAN RO54 BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA, conform referință plată 
111EPOP220910210/01.04.2022, respectiv a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de 
pornire prin virarea sumei de 50,14 EURO (respectiv 248,00 lei la cursul valutar BNR din data plății 01.04.2022 de 
4,9454 lei/EURO) în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  cod IBAN RO54 
BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA, conform referință plată 
111EPOP220910058/01.04.2022, şi a depus documentele prevăzute de regulamentul de vânzare a bunului mobil. 
- Persoana fizică Boka R., care a formulat oferta de achiziție înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 
1373/01.04.2022, pentru bunul mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, prin care a 
oferit prețul de 420,00 EURO + TVA, a achiziționat Caietul de sarcini în valoare de 100,00 lei + TVA (119,00 lei 
inclusiv TVA) prin virarea contravalorii în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  
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cod IBAN RO54 BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA, conform OP nr. 01/01.04.2022 
emis de Banca Transilvania SA, respectiv a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de 
pornire prin virarea sumei de 50,55 EURO (respectiv 250,00 lei la cursul valutar BNR din data plății 01.04.2022 de 
4,9454 lei/EURO) în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  cod IBAN RO54 
BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA, conform OP nr. 01/01.04.2022 emis de Banca 
Transilvania SA, şi a depus documentele prevăzute de regulamentul de vânzare a bunului mobil. 
- Persoana fizică Crișan D. H., care a formulat oferta de achiziție înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 
1369/01.04.2022, pentru bunul mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, prin care a 
oferit prețul de 500,00 EURO + TVA, a achiziționat Caietul de sarcini în valoare de 100,00 lei + TVA (119,00 lei 
inclusiv TVA) prin virarea contravalorii în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  
cod IBAN RO54 BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA, conform referință plată 
IB0022040139345700/01.04.2022, respectiv a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de 
pornire prin virarea sumei de 46,71 EURO (respectiv 231,00 lei la cursul valutar BNR din data plății 01.04.2022 de 
4,9454 lei/EURO) în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  cod IBAN RO54 
BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA, conform referință plată 
IB0022040139345700/01.04.2022, şi a depus documentele prevăzute de regulamentul de vânzare a bunului mobil. 
- Persoana fizică Homoc D. T., care a formulat oferta de achiziție înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 
1338/01.04.2022, pentru bunul mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, la prețul de 
420,00 EURO + TVA, a achiziționat Caietul de sarcini în valoare de 100,00 lei + TVA (119,00 lei inclusiv TVA) prin 
virarea contravalorii în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  cod IBAN RO54 
BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA, conform OP nr. 1/31.03.2022, respectiv a achitat 
garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de pornire prin virarea sumei de 50,75 EURO (respectiv 
251,00 lei la cursul valutar BNR din data plății 01.04.2022 de 4,9454 lei/EURO) în contul unic de insolvenţă al Diana 
Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  cod IBAN RO54 BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca 
Transilvania SA, conform OP nr. 1/31.03.2022, şi a depus documentele prevăzute de regulamentul de vânzare a bunului 
mobil. 
- Persoana fizică Trușcheci B. E., care a formulat oferta de achiziție înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 
1389/03.04.2022, pentru bunul mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, la prețul de 
420,00 EURO + TVA, a achiziționat Caietul de sarcini în valoare de 100,00 lei + TVA (119,00 lei inclusiv TVA) prin 
virarea contravalorii în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  cod IBAN RO54 
BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA, conform dovezii din data de 01.04.2022, respectiv a 
achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de pornire prin virarea sumei de 42,46 EURO 
(respectiv 210,00 lei la cursul valutar BNR din data plății 01.04.2022 de 4,9454 lei/EURO) în contul unic de insolvenţă 
al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  cod IBAN RO54 BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca 
Transilvania SA, conform dovezii din data de 01.04.2022, şi a depus documentele prevăzute de regulamentul de 
vânzare a bunului mobil. 
Bunul mobil - Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, a fost adjudecat de către persoana 
fizică Crișan D. H., la prețul de 1.800 EURO inclusiv TVA.  
Conform Actului de adjudecare nr. 1501/08.04.2022, adjudecatarul persoana fizică Crișan D. H., a achitat integral 
prețul bunului mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, de 1.512,61 EURO exclusiv 
TVA, respectiv 1.800,00 EURO inclusiv TVA, astfel: 
- a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de pornire prin virarea sumei de 46,71 EURO 
(respectiv 231,00 lei la cursul valutar BNR din data plății 01.04.2022 de 4,9454 lei/EURO) în contul unic de insolvenţă 
al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  cod IBAN RO54 BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca 
Transilvania SA, conform referință plată IB0022040139345700/01.04.2022; 
- a achitat diferenţa de preţ de 1.753,29 EURO (inclusiv TVA) prin virarea sumei de 8.665,81 lei (la cursul valutar de 
4,9426 lei/EURO din data de 07.04.2022) în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) -  
cod IBAN RO54 BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA, conform referință plată 
IB0022040735819400/07.04.2022.  
3. Referitor la disp. art. 64 lit. g) din Legea nr. 85/2014 
În vederea recuperării creanțelor societății Diana Trans Forest SRL, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele 
demersuri: 
• a înaintat către Judecătoria Arad Cererea de chemare în judecată a societății HMS Proiectare SRL, cu sediul social în 
Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 1, ap. 1A, jud. Arad, având CUI RO 35950712, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/556/2016, prin care a solicitat Onoratei Instanțe ca prin hotărârea 
pe care o va pronunța să dispună: 
- Obligarea pârâtei HMS proiectare SRL la plata către Diana Trans Forest SRL a debitului restant în sumă de 9.566,64 
lei reprezentând contravaloarea serviciilor: „1. Montare parchet partea a II-a; 2. Montare gresie bucătărie; 3. Armare cu 
plasă fibrată pardoseală bucătărie” conform facturii fiscale nr. 30 emisă în data de 02.03.2020, scadentă la data de 
02.03.2020.  
- Obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 1.738,88 lei, calculată de la data scadenței 
facturii fiscale anterior menționate până la data de 27.01.2022, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la 
data efectivă a plății;  
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- Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1776/55/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, Secția civilă, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 03.05.2022. 
• a înaintat către Judecătoria Arad Cererea de chemare în judecată a societății Top Quality Team SRL, cu sediul social 
în Curtici, str. Daciei, nr. 26, jud. Arad, având CUI RO 34359239, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/408/2015, prin care a solicitat Onoratei Instanțe ca prin hotărârea pe care o va 
pronunța să dispună: 
- Obligarea pârâtei Top Quality Team SRL la plata către Diana Trans Forest SRL a debitului restant în sumă de 
3.732,22 lei reprezentând contravaloarea serviciilor: „realizarea a 25 de podețe din beton, în comuna Vinga, sat 
Mănăștur” conform facturii fiscale nr. 33 emisă în data de 24.03.2020, scadentă la data de 24.03.2020.  
- Obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 654,93 lei, calculată de la data scadenței facturii 
fiscale anterior menționate până la data de 27.01.2022, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la data 
efectivă a plății;  
- Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1777/55/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, Secția civilă, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 03.05.2022. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 136,25 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00009268 18.10.2021 8.20  lei comunicare somație către administratorul Stefanache D. 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ D0355613 18.11.2021 20.00 lei Furnizare informații debitor 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ D0378851 09.12.2021 20.00 lei Furnizare informații debitor 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00011197 20.12.2021 8.80  lei comunicare somație către administratorul Stefanache D. 

5 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC22/ D0018324 18.01.2022 20.00 lei Furnizare informații debitor 

6 Olimpiq Media SRL PBL 29532 14.01.2022 34.65 lei 
Publicare anunț organizare selecție oferte servicii de 

evaluare în ziarul Național 

7 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000671 27.01.2022 12.30 lei 

comunicare cerere de chemare în judecată către 
Judecătoria Arad 

8 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000670 27.01.2022 12.30 lei 

comunicare cerere de chemare în judecată către 
Judecătoria Arad 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 

136,25 lei 

5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierii civile nr. 639/2021 din data de 23.09.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1885/108/2021, onorariul fostului lichidator judiciar provizoriu AFV Insolvency IPURL este de 2.500 lei + 
TVA, respectiv 33,60 lei (cheltuieli de procedură) – neachitate. 
Conform Încheierii civile nr. 639/2021 din data de 23.09.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1885/108/2021, onorariului fix al lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL este de 250 lei/lună, 
exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor. Pentru perioada 
23.09.2021 – 23.03.2022, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL este în valoare totală de 1.785,00 
lei inclusiv TVA, calculat astfel: 250 lei (exclusiv TVA) * 6 luni – neachitat. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului Diana Trans Forest SRL, recuperarea creanțelor și îndeplinirea 
atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


