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Județul Arad 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea BALAN'S CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 23440132 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 5214 data emiterii: 14.12.2022 

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

Desideriu Debreni. 

2.Arhiva/registratura instanței: 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. Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiș, 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 Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Balan's Construct SRL, 

confirmat prin Încheierea civilă nr. 752 din data 24.10.2022 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția 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 lichidatorului judiciar în procedura de faliment, conform disp. art. 59 

alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’s Construct 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 atribuțiilor lichidatorului judiciar în 

procedura de faliment în procedură generală, 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 

Lichidator 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 atribuțiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’S Construct SRL nr. 2908/14.07.2022, a fost 

depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12089/18.07.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/09/Extras-BPI-nr.-12089-18.07.2022-Raport-de-activitate-

termen-lunar-14.07.2022.pdf  

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

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’S Construct SRL nr. 3982/14.09.2022, a fost 

depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14762/15.09.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/11/Extras-BPI-nr.-14762-15.09.2022-Raport-fond-

19.09.2022.pdf  

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

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Balan’S Construct SRL nr. 4817/14.11.2022, a fost 

depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18806/18.11.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar (Anexa 1) 

2. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 

 Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul special dl. Bălan T. cu privire la efectuarea inventarierii 

conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 01.11.2022, la ora 12:00, la sediul social al 

debitorului. 

 Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 4601/01.11.2022, lichidatorul judiciar a identificat bunuri în averea 

debitorului Balan’s Construct SRL.  

Nr. 

crt. 
Denumire mijloc de transport 

Nr. 

inventar 

Existență 

faptică 
Observații 

1 

Mașină de înșurubat ASCM (2 bucăți), model 

18 QM SELECT, producător FEIN, an 

fabricație 2020 

14 1 fara 

2 
Mașină de găurit înșurubat, model 18 QM 

SELECT, producător FEIN, an fabricație 2020 
15 1 fara 

3 Rampe de încarcare, an fabricație 2020 26 2 Fara  

4 
Buldoescavator CASE, model 580ST, an 

fabricație 2020, producător CASE 
19 1 

1760h, 1 cheie, probleme nu se 

accelereaza 

5 Mini încărcător, model SR175B, producător 21 1 780h, 1 cheie, funct 
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Nr. 

crt. 
Denumire mijloc de transport 

Nr. 

inventar 

Existență 

faptică 
Observații 

CASE, an fabricație 2020 

6 
Mini excavator, model CX37C, producător 

CASE, an fabricație 2020 
23 1 1038h, 1 cheie, fct 

7 Sistem fotovoltaic portabil, an fabricație 2020 33 1 fara 

8 

Dacia Doker Laureate, serie șasiu 

UU1K6720762309991, an fabricație 2019, 

putere 55 KW 

8 - Predat la leasing pv 22,07,2022 

9 

Autotursim M1 marca VOLKSWAGEN 

TIGUAN, nr. de înmatriculare AR-09-BLN, 

serie WVGZZZ5NZFW036139, an fabricație 

2014, putere 130 kW 

11 - Predat leasing pv 25,05,2022 

10 

Autoturism M1, marca RENAULT TRAFIC, 

nr. de înmatriculare AR-55-BLN, serie șasiu 

VF1JLBHB67V292747, an fabricație 2007, 

putere 84 kW 

13 1 1 cheie, km necunoscuti,  

11 

Autoutilitară N1, marca NISSAN NAVARA, 

nr. de înmatriculare AR-66-BLN, serie șasiu 

JN1CPID22U0083687, an fabricație 2003, 

putere 98 kW 

12 1 1 cheie, nu porneste, km necunoscuti 

12 

Autoutilitară N, marca VOLKSWAGEN 

CRAFTER, nr. de înmatriculare AR-44-BLN, 

serie șasiu WV1ZZZ2FZ67002064, an 

fabricație 2006, putere 100 kW 

18 1 Km 342743, 1 cheie, fct. 

13 

Autoturism M1, marca MERCEDES BENZ 

VITO, nr. de înmatriculare AR-40-BLN, serie 

șasiu WDF639703D3790235, an fabricație 

2013, putere 100 kW 

16 1 Km 412541, defect, 1 cheie 

14 

Autoturism M1, marca OPEL X83 VIVARO, 

nr. ne înmatriculare AR-33-BLN, serie șasiu 

WOLJ7B7BSCV606549, an fabricație 2011, 

putere 84 kW 

17 1 1 cheie, fara baterii, km necunoscuti 

15 

Autoutilitară N3, marca MERCEDES BENZ 

ATEGO 1828, nr. de înmatriculare AR-50-

BLN, serie șasiu WDB9525031K584415, an 

fabricație 2001, putere 205 kW 

25 1 Km 389880, fct, 1 cheie 

16 

Autoturism marca Peugeot 308, serie șasiu 

VF3LPHNPJLS143576, putere 81 kW, an 

fabricație 2020 

27 -  Predat leasing, pv 25,05,2022 

17 
Laptop DELL (2 bucăți), model Latidute 

5590, an fabricație 2019 
9 -  Casat pv din 31,08,2022 

18 Mobilier Holyday, an fabricație 2019 10 - Casat pv din 31,08,2022 

19 Toaletă ecologică, an fabricație 2020 30 1 fara 

20 
Set cosuri colectare selectivă, an fabricație 

2021 
34 3 Inox cos gunoi 

3. Referitor la disp. art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014 

 Raportat la starea tehnică precară a bunurilor mobile inventariate și predate lichidatorului judiciar, față de starea 

tehnică constatată la data 22.10.2021 cu ocazia inventarierii anterioare, lichidatorul judiciar apreciază că se impune o 

nouă evaluare a acestor bunuri mobile pentru a avea o valoare de piață actualizată și în deplină concordanță cu starea 

tehnico funcțională a acestor bunuri mobile. 

 Astfel s-a luat măsura publicării unui anunț în ziarul de largă circulație Național din data de 13.12.2021 de selecție 

de oferte pentru angajarea unui EXPERT EVALUATOR membru ANEVAR în vederea determinării valorii de piață 

aflate în patrimoniul debitoarei de tipul autovehicule și utilaje. Ofertele cu privire la efectuarea raportului de evaluare 

pentru bunurile mobile descrise anterior trebuie să cuprindă onorariul solicitat și termenul de efectuare a raportului de 

evaluare. Ofertele sau Informații suplimentare pot fi transmise/solicitate la adresa de e-mail office@consultant-

insolventa.ro sau Fax 0256220827 sau direct la sediul din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, până la 

data de 21.12.2022, ora 17
00

. 

4. 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 
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creanțe în valoare totală de 1.073.636,52 lei, după cum urmează: 

 Arsat Industrie SRL, având CUI RO1688120, J02/1944/1991: sold 1 056 610.52 lei: 

 Administratorul judiciar a formulat acțiune în pretenții în vederea recuperării debitului de 1.056.610,52 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 Sentinței civile nr. 360/2022, instanța a respins acțiunea civilă având 

ca obiect pretenții formulată de reclamanta Balan's Construct SRL, în insolvență, prin lichidator judiciar Consultant 

Insolvență S.P.R.L., în contradictoriu cu pârâta SC Arsat Industrie SRL  Obligă reclamanta SC Balan's Construct SRL  

să plătească pârâtei SC Arsat Industrie SRL  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 faliment prin lichidator judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 360/2022 

din data de 09.05.2022 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă. Astfel, dosarul nr. 493/108/2022 a fost 

transferat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, primul termen de judecată fiind în 19.10.2022. La 

termenul din 19.10.2022 cauza a fost amânată pentru administrare probe pentru data de 07.12.2022. La termenul din 

07.12.2022 cauza s-a amânat la data de 08.02.2023, ora 12.00, pentru comunicarea cererii de intervenție accesorie. 

 Chit-Lasou SRL, având CUI RO8083052, 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, Secția Civilă cu termen de judecată în 28.06.2022. 

La termenul din data de 28.06.2022, s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru termenul din data de 22.09.2022, în 

vederea comunicării concluziilor scrise formulate de către pârât. La termenul din 20.10.2022 cauza a fost amânată 

pentru a se depune la dosar de catre reclamanta devizul lucrărilor efectuate aferente facturii fiscale în litigiu, de a 

preciza care sunt lucrările aferente facturii fiscale de la dosar, modul de calcul al acesteia, raportat la prețul contractului 

prevăzut la art. 8.1 din dosar, de a preciza data la care s-a comunicat factura cu pârâta, de a depune înscrisurile detinute 

în acest sens, de a preciza cum explică diferențele între fișa furnizorilor din evidența pârâtei și extrasul din contabilitatea 

sa. 

La termenul din 08,12,2022 cauza s-a amânat pentru 12.01.2022, ora 9,00 pentru a se depune la dosar de catre 

reclamanta devizul lucrărilor efectuate aferente facturii fiscale în litigiu, de a preciza care sunt lucrările aferente facturii 

fiscale de la dosar, modul de calcul al acesteia, raportat la prețul contractului prevăzut la art. 8.1 din dosar, de a preciza 

data la care s-a comunicat factura cu pârâta, de a depune înscrisurile detinute în acest sens, de a preciza cum explică 

diferențele între fișa furnizorilor din evidența pârâtei și extrasul din contabilitatea sa 

 PCAV Garden Dream SRL, având CUI RO31232272, 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, Secția Civilă cu termen în 28.06.2022. La termenul 

din data de 28.06.2022, s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru termenul din data de 22.09.2022, pentru stingerea 

litigiului pe cale amiabilă. La termenul de judecată din 20.10.2022 prin intermediul hotărârii 4931/2022 Admite cererea 

formulată de reclamanta Balan'S Construct – în insolvență prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL în 

contradictoriu cu pârâta SC PCAV Garden Dream SRL, având ca obiect pretenții. Obligă pârâta la plata către 

reclamantă a sumei de 4.000 lei reprezentând debit restant și a sumei de 439,21 lei reprezentând dobândă legală 

penalizatoare pentru raporturi între profesioniști calculată de la data scadenței (25.01.2021) până la data de 22.03.2022. 

Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Debitul de 4439,21 lei a fost 

recuperat în data de 05.12.2022. 

 Neuero SRL, având CUI RO30139176, 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, Secția Civilă cu termen în 28.06.2022. La termenul de 

judecată din data de 28.06.2022, a fost admisă excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Arad, invocată de pârâta 

prin întâmpinare. Declină competența de soluționare a cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții formulată 

de reclamanta Balan’s Construct SRL în contradictoriu cu parata Neuero SRL în favoarea Judecătoriei Timișoara, 

județul Timiș cu termen de judecată în 05.10.2022.  

 La termenul din 05.10.2022 prin intermediul hot. 19403 / 2022 Judecătoria Timișoara admite excepția 

necompetenței teritoriale a Judecătoriei Timișoara. Declină competența de soluționare a cererii de chemare în judecată 

având ca obiect pretenții formulată de reclamanta SC Balan’s Construct SRL, cu sediul social în Arad, str. Eftimie 

Murgu, nr. 82, jud. Arad și sediul procedural ales la administrator judiciar Consultant Insolventă SPRL, având sediul în 

Timisoara, str. Daliei, nr. 8, mansarda, jud. Timi?, în contradictoriu cu pârâta SC Neuero SRL, având sediul în 

Timisoara, str. Wilhelm Tell, nr. 31 ?i sediul ales la Cabinet de avocat Preda Mirela Elena, din Timisoara, str. Heinrich 

Heine nr. 5, ap. 4, iud.Timis, în favoarea Judecătoriei Arad. Constată ivit conflictul negativ de competență, suspendă 

judecarea cauzei și dispune înaintarea dosarului Curții de Apel Timișoara. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea 

soluției la dispoziția părților prin grefa instanței, azi, 05.10.2022. 

 La termenul din 03.11.2022 în cadrul dosarului având ca obiect soluționarea conflictului de competență, Curtea de 

Apel Timișoara, Stabilește competența de soluționare a cererii formulate de reclamanta SC Balan’s Construct SRL, în 

contradictoriu cu pârâta SC Neuero SRL, în favoarea Judecătoriei Arad. Definitivă 

 Următorul termen de judecată în dos. 6964/55/2022* a fost stabilit în data de 15.12.2022. Cauza a fost amânată 

pentru 26.01.2023, ora 9,00 pentru ca reclamanta sa depuna la dosar situatia de lucrări 
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5. 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 

6 OMV PETROM 1443/00091 15.03.2022 237,50 lei Combustibil deplasare sediu debitoare 

7 
CN Posta Romana 

SA 
DIV 00007480 02.11.2022 88 lei Comunicare decizii concediere 

8 OMV PETROM 1608 20,10,2022 99,10 combustibil 

9 OMV PETROM 1845 02.11.2022 511,70 combustibil 

10 OMV PETROM 1107 24.10.2022 198,70 combustibil 

11 
CN Posta Romana 

SA 
DIV 0006888 13.10.2022 8.8 lei 

comunicare notificare către administrator 

special și creditori 

 

Total sume avansate de administratorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor din procedura generală a 

insolvenței 

1460,89 

lei 
 

Cheltuieli efectuate din contul unic de insolvență: 

Nr. 

crt. 
Denumire furnizor Nr. document 

Data 

document 
Suma  Observații 

1 
OLIMPIQ MEDIA 

SRL  
PBL 32621 14.07.2022 42,84 lei Publicare anunt ziar 

2 
OLIMPIQ MEDIA 

SRL  
PBL 34177 26.10.2022 88,18 lei Publicare anunt ziar 

3 
Evaluator Tarasescu 

Paul 
178 10.05.2022 4800 lei Servicii evaluare 

4 
OLIMPIQ MEDIA 

SRL  
PBL 33720 30.09.2022 42,84 lei Publicare anunt ziar 

 

OLIMPIQ MEDIA 

SRL  
PBL 34954 09.12.2022 48,20 lei Publicare anunt ziar 

6. 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 29.11.2021-29.12.2022 este în 

valoare totală de 4563,65 lei (inclusiv TVA) - neachitat, calculat astfel: 295 lei (exclusiv TVA) * 13 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 achitat. 

7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună: 

- acordarea unui nou termen în vederea, evaluării bunurilor mobile respectiv recuperarea eventualelor creanțelor din 

averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute la art. 64 din Legea nr. 85/2014. 

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

 

Județul Argeş 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea NINA CONFEZIONI ALIS SRL, cod unic de înregistrare: 16700620 

MIT INSOLV SPRL 

Înregistrată în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0709; 

Atestat UNPIR: 2A0709; CUI: 32361216 

Mun. București, sect. 1, str. Gen. Andrei Popovici, nr. 10, bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 20.Adresa pentru comunicarea actelor 


