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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2373 Din data de 09.06.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1395/112/2021; Tribunal Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Moldovan Liana Cristina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 
3.1. Debitor: Hronis GYA SRL, cod de identificare fiscală: 36128010; Sediul social: Municipiul Bistrița, Cartierul 
Viișoara, nr. 275, DN 17, jud. Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/465/2016. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 Hronis GYA SRL, conform 
Sentinței civile nr. 450/2021 din data de 19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1395/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 
procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Hronis GYA SRL, în anexă, în 
număr de 2 (două) file. 

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

 în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Hronis GYA SRL 

Număr dosar 1395/112/2021; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Moldovan Liana Cristina 
Temei juridic art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Hronis GYA SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 11.02.2022, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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 Hronis GYA SRL nr. 516/03.02.2022, întocmit pentru 
termenul de judecată din data de 11.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2156/04.02.2022  (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-fond-11.02.2022-1.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Hronis GYA SRL nr. 830/24.02.2022, întocmit pentru termenul lunar 
din data de 24.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3524/25.02.2022 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-
termen-lunar-24.02.2022-1.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Hronis GYA SRL nr. 1234/24.03.2022, întocmit pentru termenul lunar 
din data de 24.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5284/24.03.2022 (extras BPI depuse la 
dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-termen-lunar-24.03.2022-1.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Hronis GYA SRL nr. 1702/23.04.2022, întocmit pentru termenul lunar 
din data de 24.04.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7140/26.04.2022 (extras BPI depuse la 
dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-termen-lunar-24.04.2022.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Hronis GYA SRL nr. 2177/24.05.2022, întocmit pentru termenul lunar 
din data de 24.05.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 9006/25.05.2022 (extras BPI depuse la 
dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/06/Raport-de-activitate-termen-lunar-24.05.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat către Tribunalul Bistrița-Năsăud Cererea de chemare în judecată a administratorului 
Cojoc T., formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1395/112/2021/a1, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 06.05.2022. 
Având în vedere dispozițiile judecătorului sindic comunicate prin Citația emisă la data de 09.05.2022 publicată în BPI 
nr. 8070/11.05.2022, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Adresa nr. 1991/12.05.2022 prin care a comunicat 
următoarele: 
- În cuprinsul cererii de chemare în judecată a pârâtului Cojoc T., subscrisa a indicat adresa actuală de domiciliu al 
pârâtului, comunicată de către Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara prin Biroul Actualizări Verificări Furnizări 
Date prin adresa nr. 124235/16.02.2022 (anexată cererii). 
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- Subscrisa Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Hronis GYA SRL nu are 
cunoștință despre o altă adresă de domiciliu al pârâtului, unde acesta să poată fi citat. 
Astfel, lichidatorul judiciar a solicitat respectuos Onoratei Instanțe să dispună citarea pârâtului Cojoc T. prin publicitate, 
în conformitate cu disp. art. 167 alin. (2) și (3) coroborat cu disp. art. 58 alin. (3) NCPC. 
Prin Încheierea de ședință din data de 20.05.2022, judecătorul sindic a dispus: „Amână cauza la termenul de judecată 
din data de 17 iunie 2022, ora 9, termen acordat pentru îndeplinirea legală a procedurii de citare cu pârâtul. În temeiul 
prevederilor art. 167 alin. 2 şi 3 coroborat cu art. 58 alin. 3 Cod procedură civilă, dispune citarea pârâtului Cojoc T. prin 
publicitate (pe tot parcursul procesului), respectiv la ultimul domiciliu cunoscut, prin afişarea citaţiei la uşa instanţei şi 
pe portalul Tribunalului Bistrița-Năsăud. Numeşte curator special pe av. Dehelean-Rădăcină M. C. – poziţia nr. 16 din 
Registrul curatorilor special care pot pune concluzii la Tribunalul Bistriţa-Năsăud actualizat la data de 15.02.2022; 
curator care va avea toate drepturile şi obligaţiile stabilite de lege pentru reprezentantul legal al pârâtului Cojoc T.. Se 
va cita curatorul special, de la adresa din Bistriţa, str. Tănase Tudoran, nr. 22 A, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu copia 
cererii de chemare în judecată şi cu menţiunea de a depune întâmpinare cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit. 
Stabileşte remuneraţia provizorie în favoarea curatorului special în sumă de 500 lei, obligaţia achitării acestei sume 
revenind în sarcina reclamantului. Se va emite adresă către reclamant, urmând să facă dovada achitării sumei de 500 lei, 
cu titlul de remuneraţie provizorie curator special, în favoarea av. Dehelean-Rădăcină M. C., membră a Baroului 
Bistriţa-Năsăud”. 
Având în vedere dispozițiile judecătorului sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 20.05.2022, 
lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL în data de 14.06.2022, 
ora 08:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu 
următoarea ordine de zi: 
„(1). Avansarea de către creditori a sumei de 500 lei în vederea achitării onorariului curatorului special avocat 
Dehelean-Rădăcină M. C. (curator care va avea toate drepturile şi obligaţiile stabilite de lege pentru reprezentantul legal 
al pârâtului Cojoc T.), desemnat de către judecătorul sindic prin Încheierea de ședință din data de 20.05.2022 pronunțată 
de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1395/112/2021/a1 
având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului Cojoc T. Formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. 
a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014, pentru cauzarea apariției stării de insolvență a societății Hronis GYA SRL și 
prejudicierea creditorilor de la recuperarea creanțelor”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 14.06.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 20.06.2022, la ora 08:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.06.2022, ora 08:00 a fost publicat în BPI nr. 
9830/07.06.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/06/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-14.06.2022-si-20.06.2022-
ora-08.00.pdf. 
3. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 200,57 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00009136 13.10.2021 49.20 lei 

comunicare notificare privind deschiderea procedurii generale 
a insolvenței către debitor, asociatum unic și administratorul 

Cojoc T. și creditori 

2 
Olimpiq Media SRL  PBL 28005 14.10.2021 57.24 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitorului  în ziarul Național din data 

de 14.10.2021 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00009270 18.10.2021 8.20 lei 

comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată de 

insolvență către debitor 

4 
C. N. Poșta Română S.A. 

CNPRCOMaaa/ 
4034682 10.12.2021 26.40 lei 

Comunicarea notificării privind intrarea în faliment către 
debitor, administrator și creditori 

5 
Olimpiq Media SRL  PBL 29077 13.12.2021 43,93 lei 

publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului  
în ziarul Național din data de 13.12.2021 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001696 03.03.2022 14.60 lei 

Comunicare cerere de chemare în judecată către Tribunalul 
Bistrița-Năsăud 

7 
Municipiul Timișoara 555 08.02.2022 1.00 lei 

Taxă comunicare adresa de domiciliu actuală a 
administratorului Cojoc T. 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
200.57 lei 

 
4. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor Hronis GYA SRL din data de 14.12.2021, ora 09:00, retribuția 
lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL constând din: onorariul lunar de 600 lei, exclusiv TVA și 
onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor, pentru întreaga perioada generală de 
insolvență și de faliment a debitorului Hronis GYA SRL. 
Onorariul administratorului/lichidatorului judiciar pentru perioada 24.09.2021-24.06.2022 este în valoare totală de 
6.426,00 lei (inclusiv TVA) - neachitat, calculat astfel: 600 lei (exclusiv TVA) * 9 luni. 
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5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
soluționării dosarului nr. 1395/112/2021/a1 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 
din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


