
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 1766 Din data de 28.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1331/88/2019; Tribunal Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal; Judecător sindic: Luminița Niculache 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127. 
3. Debitor: Build Arch Confort SRL, cod de identificare fiscală: 36741471; Sediul social: loc. Tulcea, str. 1848, nr. 5, 
bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Tulcea; Număr de ordine în registrul comerţului J36/532/2016. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Build Arch Confort SRL, numit 
prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 12.06.2020 modificată prin Încheierea de ședință a Camerei 
de consiliu din data de 18.06.2020, pronunţate de către Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal în dosarul nr. 1331/88/2019, în temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul asupra 
fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Build Arch Confort SRL, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe 

privind debitorul Build Arch Confort SRL 

Număr dosar 1331/88/2019, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic Luminița Niculache 
Temei juridic: art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Build Arch Confort 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 mobil Suma (lei) 
TVA 

colectată 
Observații 

1 

Autoutilitară N1, marca IVECO, tip DAILY, nr. înmatriculare TL-05-
JUX, nr. omologare BF171P1111J21E4, nr. identificare 
ZCFC358400D406531, serie motor 982034, an fabricație 2009, 
combustibil Diesel, stare tehnică bună - adjudecată conform Act de 
adjudecare nr. 3029/19.08.2021 la prețul de 2.290 EURO exclusiv 
TVA, respectiv 2.725,10 EURO inclusiv TVA 

13,386.24 lei 2,137.30 lei 

Mijloacele de transport au 
fost adjudecate de 

Agrotransport Vinju Mare 
SRL, conform Procesului-

verbal de licitație publică nr. 
2945/13.08.2021, încheiat în 
data de 13.08.2021 ora 09:00 
și Actului de adjudecare nr. 
3029/19.08.2021, la prețul 

total de 4.730 EURO exclusiv 
TVA (5.628,70 EURO 

inclusiv TVA). 

2 

Autoutilitară N1, marca VOLKSWAGEN, tip CRAFTER, nr. 
înmatriculare TL-04-JUX, nr. omologare BF12311A11J27R4/2006, 
nr. identificare WV1ZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, an 
fabricație 2006, combustibil Diesel, stare tehnică bună - adjudecată 
conform Act de adjudecare nr. 3029/19.08.2021 la prețul de 2.440 
EURO exclusiv TVA, respectiv 2.903,60 EURO inclusiv TVA. 

14,263.14 lei 2,277.31 lei 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 27,649.38 lei 4,414.61 lei   

Menţiuni privind caietul de sarcini al licitației publice: 

Încasări caiet sarcini licitaţie Suma (lei) 
TVA 

colectată 
Caiet de sarcini achiziționat de persoana juridică Agrotransport Vinju Mare 
SRL în vederea participării la licitația publică din data de 13.08.2021 ora 
09:00 (conform ordin de plată nr. 3689 din data de 12.08.2021) 

357.00 lei 57.00 lei 

Total 357.00 lei 57.00 lei 

Menţiuni privind garanția încasată aferentă licitației publice: 

Încasări - garanție licitație publică Suma (lei) 

Garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul oferit reprezentând 473,00 EURO, 
achitată de persoana juridică Agrotransport Vinju Mare SRL prin virarea sumei de 571,19 
EURO (respectiv 2.807,90 lei la cursul valutar BNR din data plății 11.08.2021 de 4,9158 
lei/EURO), conform ordin de plată nr. 3688 din data de 12.08.2021 

2,807.90 lei 

Total 2,807.90 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 lei 

1  0,00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0,00 lei 

Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi încasarea creanțelor: 

  Suma (lei) 
TVA 

colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de creanţe 28,006.38 lei 4,471.61 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) 
Onorariu 
aprobat  

perioada - 
luni 

calendaristice 

1 

Onorariu fix stabilit în favoarea lichidatorului judiciar confirmat Consultant 
Insolvență SPRL prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 
12.06.2020, modificată prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data 
de 18.06.2020, pronunțate de Tribunalul Tulcea, Secția Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1331/88/2019, de 300 lei (exclusiv 
TVA)/lună (pentru perioada 13.06.2021-12.05.2022) 

3,927.00 lei 
300 lei/lună 

+ TVA 
11 

2 

Onorariu variabil stabilit în favoarea lichidatorului judiciar confirmat Consultant 
Insolvență SPRL prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 
12.06.2020, modificată prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data 
de 18.06.2020, pronunțate de Tribunalul Tulcea, Secția Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1331/88/2019, reprezentând 1% (exclusiv 
TVA) din sumele distribuite creditorilor 

231.00 lei 

 1% din 
sumele 

distribuite 
creditorilor + 

TVA  

- 

  Total retribuţie lichidator judiciar 4,158.00 lei     

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

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli Suma (lei) 
Obligaţii 
achitate 

Creditare societate 
(sume avansate de 
lichidator judiciar) 

Obligaţii de 
plată restante 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 
85/2014 (conform art. 119 alin. (4) din Statutul privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă 
din 29.09.2007 - pentru sumele încasate din vânzări se aplică 
procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA) 470.70 lei 0.00 lei 0.00 lei 470.70 lei 

2 

Cheltuieli onorariu expert evaluator membru ANEVAR PFA 
Tarasescu I. P. O. - Expert Evaluator pentru întocmire raport de 
evaluare mijloace de transport, aprobat de Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Build Arch Confort SRL din data de 
06.09.2021 ora 09:00 (conform factură fiscală seria TPO nr. 
154 din data de 30.06.2021, achitată cu OP nr. 13/20.10.2021) 1,000.00 lei 1,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

3 Comisioane bancare (01.07.2021-14.04.2022) 144.55 lei 144.55 lei 0.00 lei 0.00 lei 

4 

Cheltuieli cu ridicarea bunurilor mobile, transportarea pe ruta 
Tulcea, jud. Tulcea – Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți și 
depozitarea acestora, în vederea asigurării securității și pazei 
acestora până la valorificarea bunurilor mobile, prestate de 
Agrotransport Vinju Mare SRL, aprobate de Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului Build Arch Confort SRL din 
data de 09.08.2021 ora 12:00 (conform facturii fiscale nr. 
7578507/08.07.2021) 2,380.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 2,380.00 lei 

5 

Cheltuieli publicare anunț privind selecția ofertelor de servicii 
de transport și depozitare a bunurilor mobile, în ziarul Național 
(conform facturii fiscale seria PBL nr. 26601/21.07.2021 emisă 
de Olimpiq Media SRL) 36.51 lei 36.51 lei 0.00 lei 0.00 lei 

6 

Cheltuieli publicare anunț de licitație publică privind 
valorificarea bunurilor mobile în ziarul Național din data de 
06.08.2021 (conform facturii fiscale seria PBL nr. 
26864/06.08.2021 emisă de Olimpiq Media SRL) 88.18 lei 88.18 lei 0.00 lei 0.00 lei 

7 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. 12.30 lei 0.00 lei 12.30 lei 0.00 lei 

  
Total cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 

85/2014 4,132.24 lei 1,269.24 lei 12.30 lei 2,850.70 lei 

 
din care sume avansate de lichidator judiciar prin asociat 

coordonator ec. Popescu G. 12.30 lei    
 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00006585 21.07.2021 12.30 lei comunicare întâmpinare către Tribunalul Tulcea 
Total sume avansate de lichidator judiciar prin asociat coordonator 

ec. Popescu G. pentru plata cheltuielilor de procedură 12.30 lei  

- Mențiuni privind taxele și impozitele aferente valorificării bunurilor mobile din averea debitorului, conform disp art. 
161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Mențiuni cu privire la TVA 

TVA colectată conform disp. 11 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

4,471.61 lei 

T.V.A. deductibilă 0.00 lei 
TVA de plată (achitată la Trezoreria operativă a Municipiului Tulcea 
conform OP nr. 9/28.09.2021) 

4,472.00 lei 

 
Mențiuni cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat urmare valorificării 
bunului imobil (cota de impozitare 3%, achitat la Trezoreria operativă a 
Municipiului Tulcea conform OP nr. 10/28.09.2021) 

706.00 lei 



- Mențiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, previzionate: 
Mențiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii 

Cheltuieli comsioane bancare, onorariu lichidator judiciar (estimat 1 lună) 497.00 lei 

4. Menţiuni cu privire la creanțele curente de achitat, conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014: 
Mențiuni cu privire la creanțele curente de achitat 

Creanța creditorului Municipiul Tulcea – Serviciul Impozite și Taxe 
(solicitată prin Cererea de plată nr. 300587 din data de 04.10.2021, admisă 
prin raportul nr. 4291/22.10.2021) 

2,646.00 lei 

Creanța curentă a creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Tulcea (solicitată prin Cererea de plată nr. TLG_REG 716/09.04.2021, 
admisă prin raportul nr. 1247/14.04.2021) 

5,393.00 lei 

Total creanțe curente de achitat 8,039.00 lei 

5. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit creditorilor, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014: 

Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire 5,329.00 lei 

Sold final cont de lichidare (la data de 15.04.2022) 26,929.65 lei 

Total sume obținute din valorificarea bunurilor mobile (inclusiv TVA) 28,006.38 lei 

Total cheltuieli (conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014) 13,965.23 lei 

Total cheltuieli de achitat (conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 
85/2014) 

7,517.99 lei 

Creanțe curente de achitat conform art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014  8,039.00 lei 

Sume de distribuit creditorilor conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014 11,372.66 lei 

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


