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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr.: 2435 Data emiterii: 14.06.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2658/108/2021; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristian 

Desideriu Debreni. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 

3.1. Debitor: Balan's Construct SRL, cu sediul social în Arad, str. Eftimie Murgu, nr. 82, jud. Arad, având CUI RO 

23440132, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J02/439/2008. 

3.2. Administrator special: Balan T. 

4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului Balan's Construct SRL, 

confirmat prin Încheierea civilă nr. 865 din data 29.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în 

dosarul nr. 2658/108/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind 

descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor administratorului judiciar în procedura generală de insolvență, conform 

disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’s Construct SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr 

de 2 (doua) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor administratorului judiciar în 

procedura generală de insolvență, conform disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

privind debitorul Balan’s Construct SRL 

Număr dosar 2658/108/2021; Tribunalul Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă  

Judecător-sindic: Cristian Desideriu Debreni. 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 

Debitor: Balan’s Construct SRL 

1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 

 Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’s Construct SRL nr. 5445/14.12.2021, 

întocmit pentru termenul lunar din data de 14.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 

21282/15.12.2021 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-lunar-14.12.2021.pdf.  

 Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’s Construct SRL nr. 197/14.01.2022, 

întocmit pentru termenul lunar din data de 14.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 

901/18.01.2022 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-lunar-14.01.2022 

 Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’s Construct SRL nr. 557/07.2022, întocmit 

pentru termenul de fond din data de 14.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2297/08.02.2022 

şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2022/03/Extras-BPI-nr.-2297-08.02.2022-Raport-fond-14.02.2022.pdf  

 Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’s Construct SRL nr. 1079/14.03.2022, a 

fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4722/16.03.2022 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la 

link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-lunar-14.03.2022 

 Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’s Construct SRL nr. 1604/14.04.2022, a 

fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 7739/05.05.2022 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-

ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Extras-BPI-nr.-7768-05.05.2022-Raport-lunar-de-

activitate.pdf  (Anexa 1) 

 Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’s Construct SRL nr. 1854/03.05.2022, a 

fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 7768/05.05.2022 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-

ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Extras-BPI-nr.-7739-05.05.2022-Raport-lunar-de-

activitate.pdf  (Anexa 2) 

2. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

 Prin Încheierea civilă nr. 865 din data de 29.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă în dosarul 

nr. 2658/108/2021, s-a admis cererea administratorului judiciar și dispus acordarea unui nou termen “pentru 

numirea expertului evaluator în vederea determinării valorii de piaţă şi a valorii de vânzare forţată a bunurilor.” 

https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-lunar-14.01.2022
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-lunar-14.01.2022
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-lunar-14.03.2022
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Extras-BPI-nr.-7768-05.05.2022-Raport-lunar-de-activitate.pdf
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Extras-BPI-nr.-7768-05.05.2022-Raport-lunar-de-activitate.pdf
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Extras-BPI-nr.-7739-05.05.2022-Raport-lunar-de-activitate.pdf
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Extras-BPI-nr.-7739-05.05.2022-Raport-lunar-de-activitate.pdf
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 Administratorul judiciar precizează faptul că procedura de evaluare este în curs fiind efectuată înspecția în teren a 

bunurilor mobile de către Expertul Evaluator Tărăsescu I. Paul Octavian, membru ANEVAR. 

  La termenul de fond din 09.05.2022, Instanța a dispus în baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând 

stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC BALAN S CONSTRUCT SRL - în procedura generală, în 

perioada de observaţie : 1)Pune în sarcina administratorul judiciar următoarele măsuri: - întocmirea, depunerea la 

dosar şi publicarea în B.P.I. a tabelului definitiv al creanţelor; - să depună la dosar raportul de evaluare a 

bunurilor debitoarei cel mai târziu până la data stabilită pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor; 

 Astfel, având în vedere următoarele: 

- Raportat și la soluția de respingere a contestației formulate de D-l Balan Teofil, administrator special al debitoarei 

BALAN’S CONSTRUCT S.R.L., împotriva Tabelului Preliminar Actualizat de Creanțe nr. 1340/31.03.2022, publicat 

în BPI nr. 6119/06.04.2022, cu privire la înscrierea creanței în cuantum de 56.430 lei reprezentând sume suplimentare 

stabilite de inspecția fiscală pentru perioada anterioară datei intrării societății în insolvență, ca fiind neîntemeiată. 

Hotărârea nu a fost apelată de niciunul din subiectele de drept interesate. 

 - În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare a 

bunurilor mobile nr. 268/25.02.2022  din averea debitorului întocmit de evaluator Tărasescu P. O. Conform Raportului 

de evaluare nr. 268/25.02.2022  întocmit de evaluator Tărasescu P. O. valoarea bunurilor mobile din averea debitorului 

Balan's Construct SRL este următoarea: 

Centralizator valoare de piață 
Centralizator 

valoare în 

condiții de vânzare forțată 

Nr. 

Crt. 

Număr 

Inventar 
Denumire Model EURO LEI EURO LEI 

1 14 Masina insurubat ASCM(2 

buc) 
18 QM SELECT 800 3.810 560 2.667 

2 15 Masina de gaurit insurubat 18 QM SELECT 400 1.910 280 1.337 

3 26 Rampe incarcare  870 4.290 609 3.003 

4 19 Buldoescavator CASE 580ST 58.500 289.450 40.950 202.615 

5 21 Mini încărcător SR175B 37.500 185.550 26.250 129.885 

6 23 Mini Excavator CX37C 36.000 178.120 25.200 124.684 

7 33 Sistem fotovoltaic portabil  830 4.090 581 2.863 

8 8 Dacia Doker Laureate Doker Laureate 7.760 38.380 5.432 26.866 

9 11 VW Tiguan Tiguan 8.850 43.780 6.195 30.646 

10 13 Renault Trafic Trafic 3.390 16.770 2.373 11.739 

11 12 Nissan Navara Navara 2.930 14.490 2.051 10.143 

12 18 Volkswagen Crafter Crafter 4.500 22.280 3.150 15.596 

13 16 Mercedes Benz Vito Vito 6.020 29.810 4.214 20.867 

14 17 Opel Vivaro Vivaro 4.800 23.600 3.360 16.520 

15 25 Mercedes Benz ATEGO ATEGO 1828 21.200 105.100 14.840 73.570 

16 27 Peugeot 308 308 12.450 61.610 8.715 43.127 

17 9 Laptop DELL( 2 buc) Latidute 5590 750 3.700 525 2.590 

18 10 Mobilier Holyday  330 1.640 231 1.148 

19 30 Toaleta Ecologica  1.440 7.130 1.008 4.991 

20 34 Set cosuri colectare selectiva  310 1.530 217 1.071 

TOTAL                                           209.630 euro  1.037.040 lei 146.741 euro 725.928 lei 

 Anuntul nr.2281 din data de 02.06.2022 privind depunerea raportului de evaluare la dosarul cauzei, a fost publicat 

în BPI 9660/06.06.2022 (Anexa 3).  

 În temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanţe 

întocmit împotriva averii debitorului SC BALAN S CONSTRUCT SRL nr. 2287/03.06.2022, acesta fiind depus la 

dosarul cauzei și comunicat spre publicare în BPI precum şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Tabel-definitiv-creante-Balans-Construct-SRL.pdf  
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3. Referitor la situația creanțelor de încasat 

 Administratorul special a comunicat administratorului judiciar documentul contabil – Situație clienți – facturi 

neîncasate la data de 31.12.2021, conform căreia, debitorul BALAN’S CONSTRUCT SRL a înregistrat la data de 

31.12.2021 creanțe în valoare totală de 1.073.636,52 lei, după cum urmează: 

 ARSAT INDUSTRIE SRL CUI RO1688120 RC J02/1944/1991 T: sold 1 056 610.52 lei 

 Administratorul judiciar a formulat acțiune în pretenții în vederea recuperării debitului de 1056610,52 lei fiind 

constituit dosarul nr. 493/108/2022 aflat pe rolul Tribunalului Arad cu termen în 09.05.2022. 

 La termenul din 09.05.2022, prin intermediul Hotarârii  360/2022, Instanța a respins acţiunea civilă având ca obiect 

pretenţii formulată de reclamanta S.C. BALAN'S CONSTRUCT S.R.L., în insolvenţă, prin administrator judiciar 

CONSULTANT INSOLVENŢĂ S.P.R.L., în contradictoriu cu pârâta S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L. Obligă 

reclamanta S.C. BALAN'S CONSTRUCT S.R.L. să plătească pârâtei S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L. suma de 

3.570 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. 

 BALAN’S CONSTRUCT SRL – în insolvență prin administrator judiciar a formulat apel împotriva Hotarârii  

360/2022 pronunțată de Tribunalul Arad 

 CHIT-LASOU SRL CUI RO8083052 RC J35/44/1996:sold 1 926.00 lei 

 Administratorul judiciar a formulat acțiune în pretenții în vederea recuperării debitului de 1926,00 lei 

 fiind constituit dosarul nr. 6965/55/2022 aflat pe rolul Judecatoriei Arad cu termen în 28.06.2022 

 PCAV GARDEN DREAM SRL CUI RO31232272 RC J02/163/2013: sold 4 000.00 lei 

 Administratorul judiciar a formulat acțiune în pretenții în vederea recuperării debitului de 4000,00 lei  

 fiind constituit dosarul nr. 6963/55/2022 aflat pe rolul Judecatoriei Arad cu termen în 28.06.2022 

 NEUERO SRL CUI RO30139176 RC J35/1068/2012: sold 11 100.00 lei 

 Administratorul judiciar a formulat acțiune în pretenții în vederea recuperării debitului de 11.100 lei  

 fiind constituit dosarul nr. 6964/55/2022 aflat pe rolul Judecatoriei Arad cu termen în 28.06.2022. 

4. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014 

 Urmare a cererii DEX 7048/ad/22.11.2021 - Supliment la declarația de creanțe a creditorului Direcția Generala 

Regionala A Finanțelor Publice Timisoara -AJFP Arad, reprezentând sume suplimentare stabilite pt perioada 

anterioară intrării în insolvență, administratorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar actualizat de creanţe întocmit 

împotriva averii debitorului SC Balan’s Construct SRL nr.: 1340 din data de 31.03.2022 publicat în BPI nr. 

6119/06.04.2022.  

 Împotriva înscrierii acestei creanțe, administratorul special a formulat contestație constituindu-se dosarul asociat 

2658/108/2021/a2 cu termen în data de 09.05.2022. 

 Administratorul judiciar a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestației formulate de D-l Balan Teofil, 

administrator special al debitoarei BALAN’S CONSTRUCT S.R.L., împotriva Tabelului Preliminar Actualizat de 

Creanțe nr. 1340/31.03.2022, publicat în BPI nr. 6119/06.04.2022, cu privire la înscrierea creanței în cuantum de 

56.430 lei reprezentând sume suplimentare stabilite de inspecția fiscală pentru perioada anterioară datei intrării 

societății în insolvență, ca fiind neîntemeiată. 

 La termenul de judecată din 09.05.2022, prin intermediul Hotarârii  373/2022, Instanța a respins contestaţia la tabel 

formulată de contestatorul BĂLAN T., în calitate de administrator special al debitorului S.C. BALAN'S 

CONSTRUCT S.R.L., în insolvenţă în contradictoriu cu intimaţii : creditorul A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Timişoaţa – 

AJ.F.P. Arad, şi debitorul S.C. BALAN'S CONSTRUCT S.R.L., în insolvenţă, prin administrator judiciar iniţial S. 

EXPERT S.P.R.L. şi în continuare prin administrator judiciar definitiv CONSULTANT INSOLVENŢĂ S.P.R.L., 

împotriva T.P. actualizat publicat în B.P.I. nr. 6119/06.04.2022. Fără cheltuieli de judecată. Executorie de drept. Cu 

drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea prin B.P.I. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 

prin mijlocirea grefei la data de 09.05.2022. 

5. Referitor la Cererea de plată formulată de Rompetrol Downstream SRL 

 La biroul administratorului judiciar Cererea de plată formulată de Rompetrol Downstream SRL, cu sediul în 

București, Piața Presei Libere, nr.3-5, City Gate Northern Tower Building, et. 2, sect.1, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului sub nr. J40/1716/2000, având CUI 12751583, reprezentată convențional prin avocat 

Cristea-Bendescu E., (cererea de plată fiind inițial comunicată fostului administrator judiciar provizoriu prin curier 

și ulterior predată subscrisei în baza procesului-verbal din data de 21.12.2021), prin care a solicitat, în temeiul art. 

75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv în baza raporturilor contractuale, achitarea facturilor fiscale scadente în 

valoare totală de 8.282,32 lei. (Anexa 4) 

 Prin raportul de activitate nr. 197/14.01.2022, administratorul judiciar a admis Cererea de plată formulată de 

Rompetrol Downstream SRL privind achitarea creanței solicitate în valoare totală de 8.282,32 lei. Ulterior 

creditorul Rompetrol Downstream SRL, a revenit cu o nouă cerere prin care a arătat faptul că din suma totală a 

fost achitată doar suma de 2500 lei si a mai rămas un rest de plată de 5782,32 lei și a solicitat administratoruli 

judiciar sa i pună în vedere debitorului să achite și acest debit restant. Administratorul judiciar a comunicat 

administratorului special adresa formulată de creditorul Rompetrol Downstream SRL și i a pus în vedere 

debitorului să achite în totalitate creanțele curente. 
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6. Referitor la Cererea de plată nr. 822/830/B.J./06.05.2022 formulată de Compania de Apă Arad SA 

 În data de 06.05.2022 a fost înregistrată la biroul administratorului judiciar Cererea de plată nr. 

822/830/B.J./06.05.2022  formulată de Compania de Apă Arad SA, cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, 

având CUI: RO 1683483, nr. Reg. Comerțului J02/110/21.02.1991, (cererea de plată fiind comunicată prin poștă), 

prin care a solicitat, în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv în baza raporturilor contractuale, 

achitarea facturilor fiscale scadente în valoare totală de 119,33 lei. (Anexa 5) 

 În susținerea cererii, creditorul Compania de Apă Arad SA a anexat următoarele înscrisuri: factura seria FAR 

nr.186495/31.03.2022 si FAR nr. 249692/30.04.2022, certificate pentru conformitate cu orginalul  

 2. Analiza cererii de plată  

 Administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată formulată de Compania de Apă Arad SA, identificând 

faptul că, creditorul Compania de Apă Arad SA a furnizat debitoarei serviciul public de alimentare cu apă si de 

canalizare in temeiul contractului nr. 6964 din 05.11.2019, fiind emisa factura seria FAR nr. 186495/31.03.2022 în 

sumă de 63,87 lei si FAR nr. 249692/30.04.2022 în sumă de 55,46 lei, ale căror valoare însumata este de 119,33 lei, 

acestea nefiind achitate de către debitor. 

 3. Măsura administratorului judiciar 

 Administratorul judiciar va admite Cererea de plată nr. 822/830/B.J./06.05.2022   formulată de Compania de Apă 

Arad SA privind achitarea creanței solicitate în valoare totală de 119,33 lei, respectiv în conformitate cu disp. art. 

102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, fară a fi nevoie de înscrierea la masa credală, creanța urmând a fi achitată în 

momentul în care debitorul va dispune de fondurile necesare. 

 Conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 „Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în 

perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform  documentelor din care 

rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele 

născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 

 Prezenta măsură a administratorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în 

Buletinul Procedurilor de Insolvență a raportului de activitate nr. 2435/14.06.2022. 

6. Referitor la Cererea de plată nr. 4715 / 24.05.2022  formulată de Direcția Generala Regionala A Finanțelor 

Publice Timisoara - AJFP Arad 

 În data de 24.05.2022 a fost înregistrată la biroul administratorului judiciar Cererea de plată nr. 4715 / 24.05.2022 

formulată de DGRFP Timisoara – AJFP Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 79, cod fiscal nr. 

4358053, prin care a solicitat, în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, achitarea obligațiilor fiscale curente 

în valoare totală de 96.400 lei. (Anexa 6) 

 În susținerea cererii, creditorul DGRFP Timisoara – AJFP Arad a anexat următoarele înscrisuri: fisa sintetica 

totală  

 2. Analiza cererii de plată  

 Administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată formulată de DGRFP Timisoara – AJFP Arad, 

identificând faptul că, în perioada de observație s-au acumulat obligații fiscale curente, ale căror valoare însumata 

este de 96.400 lei, acestea nefiind achitate de către debitor, după cum urmează: 

  Obligație de plata Obligația de plata neachitata 

1 Taxa pe valoarea adaugata 1074339 644031 

2 Impozit pe veniturile din salarii 15836 30 

3 Impozit pe profit 0 0 

7 Impozit pe dividende persoane fizice 27447 2447 

14 Impozit pe venitul microintreprinderilor 88750 51263 

33 Impozit pe veniturile din alte surse 23744 13700 

41 Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 

neincadrate 

10177 5695 

42 Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte 

instituții de specialitate 

10190 0 

53 Penalitati datorate in cazul eșalonărilor la plata 61527 61527 

150 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor 

juridice 

25174 0 

305 Obligații fiscale accesorii aferente TVA 34644 32756 

411 Contribuția de asigurări sociale datorata de angajator 13158 0 

412 Contribuția individuala de asigurări sociale reținuta de la 

asigurați 

91624 0 

416 Contribuția de asigurare pentru accidente de munca si boli 

profesionale datorata de angajator 

183 

0 

421 Contribuția de asigurări pentru șomaj datorata de angajator 362 0 

422 Contribuția individuala de asigurări pentru șomaj reținuta de la 

asigurați 

358 0 

423 Contribuția angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru 

plata creanțelor sociale 

173 0 

431 Contribuția pentru asigurări de sanatate datorata de angajator 4001 0 

432 Contribuția pentru asigurări de sanatate reținuta de la salariati 36991 0 
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439 Contribuții pentru concedii si indemnizații de la persoane 

juridice sau fizice 

597 

0 

480 Contribuție asiguratorie pentru munca 7386 0 

483 Contribuția de asigurări sociale, datorata de către persoanele 

fizice care au calitatea de angajați sau pentru care exista obligația 

plătii contribuției de asigurări sociale, potrivit legii si care isi 

desfasoara activitatea în domeniul construcțiilor conform art.6O 

pct.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare 

972629 664030 

484 Contribuția asiguratorie pentru munca, datorata de către 

persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori si care 

desfasoara activitatea in domeniul construcțiilor conform art.60 

pct.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare. 

99120 64974 

927 Penalitati de nedeclarare pentru obligații fiscale principale 

nedeclarate sau declarate incorect si stabilite de organul de inspecție 

fiscala prin decizii de impunere 

12280 12280 

9902 Venituri ale bugetului de stat incasate in contul unic, in curs de 

distribuire 
0 0 

9903 Venituri ale bugetelor asigurărilor sociale de stat incasate in 

contul unic, in curs de distribuire 0 0 

9904 Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor 

speciale, in curs de distribuire 0 0 

9905 Disponibil din sume incasate din infiintarea 

popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor 0 0 

9908 Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale 

de sanatate, in curs de distribuire 

0 0 

9909 Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurări 

sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire 

0 0 

  2610690 1552733 

 3. Măsura administratorului judiciar 

 Administratorul judiciar va admite Cererea de plată nr. 4715/24.05.2022 formulată de DGRFP Timisoara – AJFP 

Arad privind achitarea creanței solicitate în valoare totală de 96.400 lei, respectiv în conformitate cu disp. art. 102 

alin. (6) din Legea nr. 85/2014, fară a fi nevoie de înscrierea la masa credală, creanța urmând a fi achitată în 

momentul în care debitorul va dispune de fondurile necesare. 

 Conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 „Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în 

perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform  documentelor din care 

rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele 

născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 

 Prezenta măsură a administratorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în 

Buletinul Procedurilor de Insolvență a raportului de activitate nr. 2435/14.06.2022. 

7. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014 

 Având în vedere solicitarea administratorului special al Balan’s Construct SRL privind cesiunea bunurilor ce fac 

obiectul contractelor de leasing 217518/2019 și a contractului de leasing 34741LR/2019 cu scopul reducerii 

cheltuielilor și a redresării activității printr un plan de reorganizare, administratorul judiciar a convocat Adunarea 

Generală a Creditorilor debitorului Balanțs Construct SRL pentru data de 14.03.2022, ora 09.00, la sediul 

administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. În cazul unei eventuale lipse de 

cvorum de prezență a creditorilor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.03.2022, ora 09.00, 

Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 21.03.2022, la ora 09.00 la sediul procesual al 

administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. (Anexa 7) 

 Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Balan’s Construct SRL din data de 14.03.2022 ora 09.00 

a fost publicată în BPI nr. 19210/11.11.2021 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la https://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Extras-BPI-nr.-4058-07.03.2022-Convocator-AGC-14.03.2022.pdf 

 Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor Balan’s Construct SRL din data de 14.03.2022, ora 09.00: 

 (1). Prezentarea solicitărilor administratorului special al Balan’s Construct SRL privind cesiunea bunurilor ce fac 

obiectul contractelor de leasing 217518/2019 și a contractului de leasing 34741LR/2019 cu scopul reducerii 

cheltuielilor și a redresării activității printr un plan de reorganizare. 

 (2).Aprobarea solicitărilor administratorului special al Balan’s Construct SRL privind cesiunea bunurilor ce fac 

obiectul contractelor de leasing 217518/2019 și a contractului de leasing 34741LR/2019. 

 Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Balan’s Construct SRL din data de 14.03.2022, ora 09.00 a hotărât: 

1. Cu o majoritate de 98,85% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 

împotriva averii debitorului Balan’s Construct SRL nr. 1568/10.11.2021 publicat în BPI nr. 19210/11.11.2021 

(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
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Generală a Creditorilor a luat act de solicitărilor administratorului special al Balan’s Construct SRL privind 

cesiunea bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing 217518/2019 și a contractului de leasing 34741LR/2019 

cu scopul reducerii cheltuielilor și a redresării activității printr un plan de reorganizare. 

2. Cu o majoritate de 98,85% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 

împotriva averii debitorului Balan’s Construct SRL nr. 1568/10.11.2021 publicat în BPI nr. 19210/11.11.2021  

(respectiv 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 

Creditorilor nu a aprobat solicitărilor administratorului special al Balan’s Construct SRL privind cesiunea 

bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing 217518/2019 și a contractului de leasing 34741LR/2019. 

 Procesul verbal Nr. 1077/14.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI 4733/16.03.2022(Anexa 8) 

8. Referitor încasărilor și plățile efectuate de debitor – art.84 alin.3 din Legea 85/2014 

 Raportat la disp.art. 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: 

„(1) În afară de cazurile prevăzute la art. 87, de cele autorizate de judecătorul-sindic sau avizate de către 

administratorul judiciar, toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt 

nule de drept.” 

- Coroborat cu art. 87 din Legea nr. 85/2014:  

 „(1) În perioada de observație, debitorul va putea să continue desfășurarea activităților curente și poate 

efectua plăți către creditorii cunoscuți, care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente, 

după cum urmează: 

a) sub supravegherea administratorului judiciar, dacă debitorul a făcut o cerere de reorganizare, în sensul art. 67 

alin. (1) lit. g), și nu i-a fost ridicat dreptul de administrare; […]” 

- corob. cu art. 5 alin. (1) pct. 66 din Legea nr. 85/2014 în data de 15.02.2022 adminstratorul special a comunicat 

administratorului judiciar referatul nr.4/15.02.2022, însoțit de documente justificative,  în vederea avizării acestuia. ( 

Anexa 9 ) 

 La data prezentului raport administratorul special nu a comunicat către administratorul judiciar, centralizatorul 

încasărilor si plăților efectuate în procedură. 

9. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 

 Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 

insolvenței sunt:  

Nr. 

crt. 

Denumire 

furnizor 
Nr. document 

Data 

document 
Suma  Observații 

1 

CN Posta Romana 

SA DIV 00010986 14.12.2021 8.8 lei 

comunicare notificare către 

administrator special 

2 

CN Posta Romana 

SA DIV 00010986 15.02.2022 12,30 lei Comunicare actiune recuperare creante 

3 NIS Petrol SRL 1269/02.02.2022 02.02.2022 271,39 Combustibil deplasare sediu debitoare 

4 

CN Posta Romana 

SA DIV 00002861 13.04.2022 12,30lei Comunicare actiune recuperare creante 

5 

CN Posta Romana 

SA DIV 00003770 25,05,2022 12,30lei Comunicare raport evaluare Trib Arad 

 

Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
317,09 

lei  

10. Referitor la retribuția persoanelor de specialitate  

 Conform Încheierii civile nr. 865 din data de 29.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 

2658/108/2021, retribuția administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL este de 295 lei/lună + TVA și un 

onorariu de succes de 1%.  

 Onorariului administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 29.11.2021-27.06.2022 este în 

valoare totală de 2808,40 lei (inclusiv TVA) -  neachitat, calculat astfel: 295 lei (exclusiv TVA) * 8 luni. 

 Conform Încheierii civile nr. 865 din data de 29.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 

2658/108/2021, retribuția administratorului judiciar Expert SPRL este de 3000 lei + TVA – achitată la data de 

29.12.2021. 

 Onorariu expert evaluator Tarasescu P. – 4800 lei inclusiv TVA neachitat 

11. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

 În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 

îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014, recuperarea 

creantelor și depunerea planului de reorganizare. 

 Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


