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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 2181 Data emiterii: 24.05.2022 
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: RO 15195610; cu sediul în sat Beliu, comuna Beliu, 
nr. 63, jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerţului J02/165/2003. 
4. 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. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Dgtech International SRL 
conform Încheierii civile nr. 81 din data de 08.02.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4640/108/2016, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar 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 Dgtech International SRL, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 Dgtech International SRL 

Număr dosar 4640/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Cristian Desideriu Debreni 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Dgtech International SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Dgtech International SRL nr. 1706/23.04.2022, pentru termenul lunar 
din data de 24.04.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7130/26.04.2022 (extras BPI depus la dosarul 
cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-de-activitate-termen-lunar-24.04.2022.pdf. 
II. Referitor la recuperarea creanţelor debitorului Dgtech International SRL conform disp. art. 64 lit. g) din Legea nr. 
85/2014 
Situația creanțelor debitorului rămase de recuperat se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
debitor 

Nr. dosar 
Creanță de 
recuperat 

Stadiu recuperare creanță 

1 
SC SSAB 
Constructii 

Montaj SRL 

Dosar nr. 
5903/324/2017 
aflat pe rolul 
Judecătoriei 

Tecuci. 

35.403,04 lei 

Prin Sentința intermediară nr. 243 din data de 22.11.2019 pronunțată de 
Tribunalul Galați în dosarul nr. 1834/121/2018, s-a admis cererea 
formulată de administratorul judiciar CII Postolache C. și s-a dispus 
deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SSAB 
Construcții Montaj SRL. 
Conform tabelului definitiv consolidat al creanțelor debitoarei SSAB 
Construcții Montaj SRL nr. 67/03.03.2020 publicat în BPI nr. 
4430/04.03.2020, Dgtech International SRL este înscris cu creanța 
chirografară în cuantum de 35.403,04 lei, reprezentând 1,66% din totalul 
masei credale. 
Următorul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului nr. 
1834/121/2018 este în data de 30.09.2022, în vederea continuării 
procedurii de faliment. 

2 
SC Pavigeon 

SRL 

Dosar nr. 
519/324/2018 aflat 

pe rolul 
Judecătoriei 

Tecuci. 

11.859,32 lei + 
dobânda legală 
penalizatoare 

calculată până la 
data efectivă a 

plăţii 

La termenul de judecată din data de 02.11.2018, prin Hotărârea nr. 
2366/02.11.2018, este admisă acțiunea, respectiv pârâta SC Pavigeon 
SRL este obligată la plata către Dgtech International SRL a sumei de 
10.550,40 lei reprezentând debit restant – contravaloare produse livrate, 
cu dobând penalizatoare de la data scadenței facturii fiscal nr. GL 
10050/14.10.2016 până la plata integral a debitului principal restant. SC 
Pavigeon SRL a formulat apel împotriva Sentinței nr. 2366/02.11.2018, 
depus la Judecătoria Tecuci în data de 07.01.2019.  
La termenul de judecată din data de 23.10.2019, prin Hotărârea nr. 
374/23.10.2019, este admisă excepţia netimbrării, invocată din oficiu. 
Anulează apelul ca netimbrat. 
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare silită a Hotărârii 
nr. 2366/02.11.2018. 
Până la data de 31.12.2020, a fost încasată suma de 12.030 lei de la 
Pavigeon SRL. 

3 
SC G & D 

Prefabbricati 
SRL 

Dosar nr. 
1044/176/2018 
aflat pe rolul 

Judecătoriei Alba 

45.720 lei + 
dobânda legală 
penalizatoare 

calculată până la 

La termenul de judecată din 08.05.2019, prin Hotărârea nr. 
1271/08.05.2019, este admisă în parte cererea de chemare în judecată 
formulate de reclamanta SC Dgtech Internaţional SRL, în faliment, prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, în contradictoriu cu 
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Iulia. data efectivă a 
plăţii 

pârâta SC G&D Prefabbricati SRL, şi în consecinţă: Obligă pârâta să 
plătească reclamantei suma de 20.000 lei, reprezentând rest contravaloare 
servicii prestate, conform facturii fiscale nr. 10032/06.08.2014.  
În data de 23.09.2019 SC G&D Prefabbricati SRL a depus apel 
împotriva Hotărârea nr. 1271/08.05.2019.  
La termenul de judecată din data de 21.11.2019 prin Hotărârea nr. 
1306/2019, este admisă excepţia tardivităţii invocată de intimata Dgtech 
Internaţional SRL şi în consecinţă: Respinge ca tardiv apelul declarat de 
apelanta SC G&D Prefabbricati SRL împotriva Sentinţei Civile nr. 
1271/2019 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosar nr. 
1044/176/2018, în contradictoriu cu intimata Dgtech Internaţional SRL. 
Respinge cererea apelantei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de 
judecată. Respinge cererea intimatei de obligare a apelantei la plata 
cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 
La termenul de judecată din data de 29.11.2019 prin Încheierea finală nr. 
143/29.11.2019 este respinsă cererea formulată de către pârâta apelantă 
G&D Prefabbricati SRL, de repunere pe rol a dosarului nr. 
1044/176/2018 și este respinsă cererea de îndreptare a erorii materiale 
din cuprinsul Deciziei nr. 1306/A/2019 pronunţate de Tribunalul Alba în 
dosar nr. 1044/176/2018, formulată de către pârâta apelantă G&D 
Prefabbricati SRL.  
G&D Prefabbricati SRL a formulat recurs împotriva Încheierii finale nr. 
143/29.11.2019. 
Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat 
„Duţulescu L.” a formulat întâmpinare faţă de recursurile formulate de 
către SC G & D Prefabbricati SRL, solicitând, Onoratei Curţi ca prin 
hotărârea ce o va pronunța să dispună: 
- În principal: Pe cale de excepţie înţelegem să invocăm nulitatea 
ambelor recursuri, solicitând ca Onorata Curte să constate ca nule 
cererile de recurs formulate de SC G & D Prefabbricati SRL; 
- În subsidiar: pe fond solicităm respingerea recursurilor ca neîntemeiate 
şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu 
prezentul demers judiciar. 
Primul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 1044/176/2018, aflat pe 
rolul Curții de Apel Alba Iulia în data de 25.03.2020.  
La termenul de judecată din data de 17.06.2020 este admis recursul 
declarat de recurenta G&D Prefabricati SRL, cu sediul procesual ales la 
Cabinet Individual de Avocat Murariu R. C." împotriva Deciziei 
nr.1306/2019 pronunţată de Tribunalul Alba - Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă în dosarul 
nr.1044/176/2018 şi, în consecinţă: Casează decizia atacată şi trimite 
cauza spre rejudecare instanţei de apel. Respinge recursul formulat de 
recurenta G&D Prefabricati SRL împotriva Încheierii nr.143/CC/A/2019 
pronunţată de Tribunalul Alba - Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă în dosarul nr.1044/176/2018. 
Prin Hotărârea nr. 898/2020 din data de 20.10.2020 pronunțată de 
Tribunalul Alba, este respins apelul declarat de apelanta SC G&.D 
Prefabbricati SRL împotriva Sentinţei Civile nr. 1271/2019 pronunţată 
de Judecătoria Alba Iulia în dosar nr. 1044/176/2018, în contradictoriu cu 
intimata Dgtech Internaţional SRL. Respinge cererea apelantei de 
obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată. Obligă apelanta la 
plată către intimată a sumei de 500 ron cu titlu de cheltuieli de judecată.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat Duțulescu L. a comunicat 
către BEJ Baba T. Cererea nr. 22/10.11.2021 (înregistrată sub nr. 
1899/17.11.2021) prin care a solicitat punerea în executare silită a 
Sentinței civile nr. 1271/08.05.2019 pronunțată de către Judecătoria Alba 
Iulia în dosarul nr. 1044/176/2018 pentru suma de 20.000 lei 
reprezentând debit principal și a Deciziei civile nr. 898/A/2020 
pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 1044/176/2018* pentru 
suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 
Astfel, au fost efectuate cheltuieli cu onorariul executorului BEJ Baba T. 
în sumă de 595 lei (conform factură seria BEJF nr. 2406/17.11.2021 
emisă de BEJ Baba T.) și cheltuieli cu taxa judiciară de timbru de 20,00 
lei avansate de Cabinet de avocat Duțulescu L. 
Prin Încheierea de executare silită nr. 4207/2021 din data de 26.11.2021 
pronunțată de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 7424/176/2021, s-a 
dispus: Admite cererea de încuviinţare a executării silite. Încuviinţează 
executarea silită în temeiul titlului executoriu, prin toate modalităţile de 
executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea 
dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv pentru suma de 500,00 
lei reprezentând cheltuieli de judecată şi 20.000,00 lei reprezentând debit 
principal, precum şi a cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. 
Menționăm faptul că, au fost recuperate următoarele sume: 20.500 lei – 
debit principal și cheltuieli de judecată; 595 lei – avans onorariu BEJ 
Baba T.; 20 lei – taxa judiciară de timbru și 1000 lei – onorariu avocat. 
Prin Încheierea nr. 3 din data de 18.01.2022 emisă de Biroul 
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Executorului Judecătoresc Baba T. N. în dosarul nr. 1899/2021, s-a 
dispus încetarea procedurii de executare silită împotriva debitorului G & 
D Prefabbricati SRL, având în vedere realizarea integrală a obligației 
stabilită prin Sentința civilă nr. 1271/08.05.2019 pronunțată de către 
Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 1044/176/2018 și Decizia civilă nr. 
898/A/2020 pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 
1044/176/2018*, fiind plătite în totalitate și cheltuieile de executare 
silită. 
Lichidatorul judiciar prin reprezentant convențional Cabinet de avocat 
Duțulescu L. a înaintat Judecătoriei Alba Iulia Cererea de chemare în 
judecată a societății G & D Prefabbricati SRL prin care a solicitat 
obligarea pârâtei la plata către Dgtech International SRL a sumei de 
5,133.22 lei reprezentând 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 08.05.2019 (data pronunţării 
sentinţei judecătoreşti) şi până la data achitării efective 17.12.2021. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 492/176/2022 aflat pe rolul 
Judecătoriei Alba Iulia, având următorul termen de judecată stabilit în 
data de 26.05.2022. 
În data de 14.02.2022, pârâta G&D Prefabbricati SRL a achitat în contul 
unic de insolvență al societății Dgtech International SRL suma de 
5.133,22 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare datorată. 
De asemenea, debitorul G&D Prefabbricati SRL a achitat suma de 
1.190,00 lei reprezentând refacturarea cheltuielilor cu serviciile avocația 
suportate de Dgtech International SRL în dosarul nr. 492/176/2022 aflat 
pe rolul Judecătoriei Alba Iulia. 

4 
Bruno Group di 
Giuseppe Bruno  

Dosar nr. 
7331/55/2018 aflat 

pe rolul 
Judecătoriei Arad. 

10.446,14 lei + 
dobânda legală 
penalizatoare 

calculată până la 
data efectivă a 

plăţii 

Nu au fost identificate înscrisuri în scriptele debitoarei. A fost formulată 
antrenarea răspunderii adminsitratorului social D’Anela G. L., fiind 
constituit dosarul nr. 4640/108/2016/a10, acesta fiind suspendat în baza 
art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod procedură civilă. 

5. 
SC Electra 
Geniu SRL 

Dosar nr. 
5127/97/2016, aflat 

pe rolul 
Tribunalului 
Hunedoara, 
societate în 

procedura de 
faliment, conform 
Sentinței civile nr. 

377/F/2018. 

21.855,05 lei 

Administratorul judiciar a formulat cerere de înscriere a creanţei în 
cuantum de 21.855,05 lei în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Electra Geniu SRL. Conform Tabelului 
definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva debitorului SC Electra 
Geniu SRL publicat în BPI nr. 213/08.01.2019, SC Dgtech International 
este înscris la masa credală cu o creanță în cuantum de 21.855,05 lei, 
având rangul de creanță chirografară conform art. 161 pct. 8 din Legea 
nr. 85/2014, înscris la poziția nr. 16 din tabel, reprezentând aprox. 0,40% 
din masa credală a debitoarei. Următorul termen de control este la data 
de 27.04.2022. 

6. 
SC Sig Dromus 
Construct SRL - 

D 

Dosar nr. 
3876/325/2018 
aflat pe rolul 
Judecătoriei 
Timişoara. 

556,52 lei + 
dobânda legală 
penalizatoare 

calculată până la 
data efectivă a 

plăţii 

La termenul de judecată din data de 27.06.2018, este admisă acțiunea 
formulată de reclamanta Dgtech International SRL prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență în contradictoriu cu pârâta Sig Dromus 
Construct SRL. Obligă pârâta la plata sumei de 384 lei către reclamantă. 
Obligă pârâta la plata sumei de 172,52 lei către reclamantă cu titlu de 
penalități de întârziere calculate pentru perioada 17.11.2016-14.02.2018, 
precum și plata de penalități în continuare până la plata integrală a 
debitului principal. Lichidatorul judiciar prin reprezentant avocat 
Duțulescu L. a depus cerere prin care a solicitat punerea în executare 
silită a titlului anterior-menționat. A fost constituit dosarul nr. 
103/ex/2018. Conform Încheierii civile nr. 12016 din data de 22.10.2018, 
pronunțată de Judecătoria Timișoara, Secția I Civilă, a fost admisă 
cererea formulată de petentul BEJ Brad T. Gh., respectiv a fost 
încuviințată executarea silită pornită ca urmare a cererii formulate de 
creditoarea SC Dgtech International SRL împotriva debitoarei SC Sig 
Dromus Construct SRL -D, în baza titlului executoriu reprezentat de 
Sentința Civilă nr. 6746/27.06.2018 pronunțată de Judecătoria Timișoara 
în dosarul nr. 3876/325/2018, prin executare silită mobiliară, imobiliară 
și prin proprire.  

III. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor obținute 
din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul Dgtech International SRL nr. 1435/05.04.2022, acesta fiind 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6107/06.04.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Raport-asupra-fondurilor-obtinute-din-lichidare-si-din-
incasare-de-creante.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Planul de distribuire între creditori privind debitorul Dgtech International 
SRL nr. 1437/05.04.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6160/07.04.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-distribuire-intre-
creditori-nr.-1437-05.04.2022.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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În temeiul art. 160 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Arad, 
Secţia a II-a Civilă, în vederea înregistrării la grefa tribunalului, Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasare de creanțe privind debitorul Dgtech International SRL nr. 1435/05.04.2022 și Planul de distribuire între 
creditori privind debitorul Dgtech International SRL nr. 1437/05.04.2022. 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Arad, 
Secţia a II-a Civilă, o copie a Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind 
debitorul Dgtech International SRL nr. 1435/05.04.2022 și o copie a Planului de distribuire între creditori privind 
debitorul Dgtech International SRL nr. 1437/05.04.2022, cu solicitarea de afișare a acestora la ușa tribunalului. 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor societății 
debitoare cu privire la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind 
debitorul Dgtech International SRL nr. 1435/05.04.2022 și a Planului de distribuire între creditori privind debitorul 
Dgtech International SRL nr. 1437/05.04.2022, prin publicarea în BPI nr. 6091/06.04.2022 a Notificării nr. 
1439/05.04.2022, afișată și pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Notificare-privind-depunere-raport-asupra-fondurilor-si-plan-de-distribuire.pdf.(dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
Conform Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul Dgtech 
International SRL nr. 1435/05.04.2022, lichidatorul judiciar a procedat la plata următoarelor cheltuieli de procedură: 
- Retribuţie componentă fixă lichidator judiciar în valoare de 500 lei/lună, exclusiv TVA, aferentă lunii mai 2022 – 
595,00 lei; 
- Retribuţie componentă variabilă lichidator judiciar 2% din sumele distribuite creditorilor - 654.71 lei; 
- 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; 
- Cheltuieli birotică - listate acte de procedură - 223.00 lei; 
- Restituire sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. pentru plata cheltuielilor de 
procedură, conform decont de cheltuieli - 2,487.01 lei; 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cota de impozitare de 3%) – 198 lei.  
Conform Planului de distribuire între creditori privind debitorul Dgtech International SRL nr. 1437/05.04.2022, 
lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumei de 27,509.20 lei către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, conform OP nr. 32/17.05.2022.  
IV. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii de 
faliment al debitorului Dgtech International SRL 
De la data întocmirii ultimului Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind 
debitorul Dgtech International SRL nr. 1584/29.05.2020, ce a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
8689/02.06.2020, sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de 
faliment sunt în cuantum de 2.487,01 lei – recuperate în integralitate. 
Referitor la onorariul lichidatorului judiciar în cadrul procedurii de faliment al debitorului Dgtech International SRL: 
- retribuţie lichidator judiciar 500 lei/lună, exclusiv TVA pentru perioada 01.06.2022-30.06.2022: 500 lei/lună + TVA * 
1 lună = 595,00 lei – achitată. 
V. Referitor la valorificarea bunului mobil platforma de lucru la înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC 
Având în vedere faptul că, bunul mobil -  Nacelă marca AIRO, tip SF 1000-D 4WD din averea debitorului Dgtech 
International SRL, nu a fost valorificat la prețul de 40% din valoarea de piață, lichidatorul a procedat la organizarea 
ședințelor de licitații publice conform regulamentului de vânzare aprobat, în vederea valorificării bunului mobil -  
Nacelă marca AIRO, tip SF 1000-D 4WD, an fabricație 2007, nr. serie SF222292, înălțime de lucru 12,2 m; lugimea 
platformei – 2,36 m; lățimea platformei – 1,4 m; sarcină netă 450 kg; stare tehnică proastă, la prețul de 1.389 EURO + 
TVA (reprezentând 30% din valoarea de piață):  

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil platforma de lucru la înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC, din 
averea debitorului Dgtech International SRL,  

la prețul de pornire de 30% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro;  

www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• afișată la 
avizierul 
Primăriei 

Comunei Beliu 
și trimisă spre 

afișare la 
avizierul 
Primăriei 

Municipiului 
Arad 

• în ziarul 
Național din 

data de 
08.04.2022; 

• 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 
15.04.2022  
ora 12:00 

30% 
1613/15.04.2022  

- 0 4 la 30% - - 
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2 
21.04.2022  
ora 12:00 

30% 
1681/21.04.2022  

- 0 3 a 30% - - 

3 
29.04.2022  
ora 12:00 

30% 
1795/29.04.2022  

- 0 2 a 30% - - 

4 
06.05.2022  
ora 12:00 

30% 
1898/06.05.2022  

- 0 1 a 30% - - 

5 
13.05.2022  
ora 12:00 

30% 
2014/13.05.2022  

- 0 0 a 30% - - 

 
Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil platforma de lucru la înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC, din 

averea debitorului Dgtech International SRL,  
la prețul de pornire de 30% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro;  

www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• afișată la 
avizierul 
Primăriei 

Comunei Beliu 
și trimisă spre 

afișare la 
avizierul 
Primăriei 

Municipiului 
Arad 

• în ziarul 
Național din 

data de 
16.05.2022; 

• 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 
23.05.2022  
ora 10:00 

30% 
2158/23.05.2022 

- 0 4 la 30% - - 

2 
31.05.2022  
ora 10:00 

30% 
-  

- - - - - 

VI. Solicitări adresate judecătorului-sindic 
Solicităm respectuos onoratei instanţe să dispună acordarea unui nou termen de judecată, în vederea continuării 
procedurii de faliment, valorificarea bunului mobil platforma de lucru la înălțime seria 222292/07-SF10000D4WC, 
recuperarea creanțelor din averea debitorului SC Dgtech International SRL și soluționarea dosarului nr. 90/P/2020. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  


