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 București,  

Nr. 456/26.08.2022 

RAPORT NR. 17 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN PERIOADA 

19.03.2022 – 25.08.2022 

CU PRIVRE LA DEBITORUL 

B.H.L. LOGISTIC SRL 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 784/85/2018, Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de 

Contencios Administrativ şi Fiscal, Complet C1 Fond Litigii Profesioniști  

2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Ocnei, nr. 33, 

cod poștal 550188. Număr de telefon: 0269 217 104. Fax: 0269 217 702. Email: 

tribunalul.sibiu@just.ro. Program de lucru cu publicul: Registratură -  Luni –Vineri: 08.15 – 12.30; 

Arhivă – Luni - Vineri: 08.30 – 13.30. 

3. Debitor: B.H.L. LOGISTIC SRL, persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, en 

faillite, având sediul în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Strada Crișanei nr. 13, Corp A, Ap. III, Cod 

Poştal 550012, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub numărul de ordine J32/187/2010, Cod 

Unic de Înregistrare 26675842, Atribut Fiscal RO. 

4. Lichidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, având sediul în București, Sectorul 2, 

Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub 

nr. RFO II - 0637, Cod de Înregistrare Fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, telefon 031 226 14 00, fax 

031 226 14 01, email office@fractal.eu. 

5. Administrator special: Blochberger Harald 

6. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 

B.H.L. LOGISTIC SRL, conform Încheierii nr. 184 din data de 23.04.2018 a Tribunalului Sibiu, Secţia 

a II- Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 

Conform articolului 59 al Legii 85/2014, înaintează prezentul 

RAPORT DE ACTIVITATE NR. 17 

I. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile 

în perioada 19.03.2022 – 25.08.2022. 

1. Lichidatorul judiciar a întocmit la data de 21.03.2022 Raportul de activitate pentru perioada 

01.11.2021 – 18.03.2022 în temeiul art. 59 din Legea 85/2014. Raportul a fost transmis la instanța 

Tribunalului Sibiu și publicat în BPI nr. 5027 din data de 22.03.2022.  

Anexăm extras din BPI nr. 5027 din data de 22.03.2022. (anexa 1) 

mailto:tribunalul.sibiu@just.ro
mailto:office@fractal.eu
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2. Lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitorului pentru data de 23.03.2022, 

ora 12.00, în vederea stabilirii unui nou regulament de vânzare. 

Convocarea a fost publicată în BPI nr. 4768/16.03.2022, cu următoarea ordine de zi. 

- Aprobarea continuării strategiei de valorificare a bunurilor mobile aflate in patrimoniul 

debitoarei prin licitație publică cu strigare conform art. 154 din Legea 85/2014. 

- Prezentarea noului Regulament de vânzare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei 

BHL LOGISTIC SRL și rămase nevalorificate. 

- Aprobarea noului Regulament de vânzare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei 

BHL LOGISTIC SRL și rămase nevalorificate, propus de lichidatorul judiciar. 

Facem precizarea că prețul de pornire prevăzut în Regulamentul de vânzare prezentat la punctul 

2 de mai sus și supus aprobării, valabil pentru primul set de 3 licitații, este de 50% din valoarea 

de piață estimată stabilită conform raportului de evaluare a bunurilor debitoarei, înregistrat sub 

nr. 38 din 26.06.2019 întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL la data de 

26.06.2019, ulterior, prețul de pornire fiind redus succesiv, până la 25% din valoarea de piață 

estimată stabilită conform raportului de evaluare a bunurilor debitoarei. 

În cadrul ședinței adunării creditorilor din data de 23.03.2022, Adunarea Creditorilor a hotărât 

următoarele: 

- Cu 100% din valoarea creanțelor prezente PENTRU, Adunarea Creditorilor votează PENTRU 

aprobarea continuării strategiei de valorificare a bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei 

prin licitație publică cu strigare conform art. 154 din Legea 85/2014. 

- Cu 100% din valoarea creanțelor prezente, Adunarea Creditorilor a luat cunoștință de noul 

Regulament de vânzare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei BHL LOGISTIC SRL și 

rămase nevalorificate. 

- Cu 100% din valoarea creanțelor prezente PENTRU, Adunarea Creditorilor a votat PENTRU 

aprobarea noului Regulament de vânzare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei BHL 

LOGISTIC SRL și rămase nevalorificate, propus de lichidatorul judiciar (Regulamentul propus de 

lichidator și aprobat de creditori a fost comunicat pe e-mail, ambilor creditori, respectiv DGRFP 

Brașov și AS 24 Tankservice GmbH). 

Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 23.03.2022 a fost publicat în BPI nr. 5247 din data 

de 24.03.2022 (Anexa 2) și a fost transmis la grefa Tribunalului Sibiu, la dosarul cauzei, prin poștă, 

cu confirmare de primire. 

3. La data de 06.04.2022 am întocmit Raportul nr. 206/06.04.2022 de verificare a cererii de plată 

formulată de creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov.  

Prin Cererea de plată cu nr. 2279/28.03.2022, DGRFP Brașov solicită plata cu prioritate a sumei de 

45.810,00 Lei reprezentând obligații fiscale de plată curente, născute în perioada 25.07.2019-

25.09.2020, după data deschiderii procedurii de faliment (29.05.2019) a debitoarei BHL LOGISTIC SRL. 

Ca urmare a analizării acestei cereri, lichidatorul judiciar a constatat faptul că potrivit evidențelor din 

contabilitatea debitoarei și Fișei sintetice cu privire la obligațiile de plată ale societății BHL LOGISTIC 

SRL, suma de 45.810,00 Lei reprezintă obligații de plată fiscale aferente perioadei 25.07.2019-

25.09.2020, datorate de BHL LOGISTIC SRL către bugetul general consolidat al statului și neachitate. 



 

Pagina 3 din 17 

Prin urmare, lichidatorul judiciar a admis Cererea de plată cu nr. 2279/28.03.2022 formulată de către 

DGRFP Brașov, cu mențiunea că debitoarea BHL LOGISTIC SRL urmează să achite această creanță 

curentă în cuantum de 45.810,00 Lei la momentul la care vor exista fonduri disponibile în contul 

debitoarei, cu respectarea dispozițiilor Legii 85/2014 privind prioritatea la plată și ordinea de plată a 

creanțelor.  

Raportul de verificare a cererii de plată formulată de creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Brașov a fost înregistrat cu nr. 206/06.04.2022, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență nr. 6112/06.04.2022 și a fost transmis la grefa Instanței Tribunalului Sibiu la dosarul cauzei. 

Anexăm extras din BPI nr. 6112/06.04.2022. (Anexa 3) 

4. La data de 17.06.2022 am revenit către AJOFM Sibiu cu Adresa nr. 357/17.06.2022 prin care 

am solicitat Instituției să ne comunice care este stadiul celei de-a treia Cereri pentru stabilirea 

cuantumului şi plata creanțelor salariale ce se suportă din Fondul de garantare întocmită de lichidatorul 

judiciar conform Legii 200/2006 și depusă la AJOFM Sibiu în data de 15.02.2021, prin care am solicitat 

plata sumei de 88.516,00 Lei către salariați. (Anexa 4) 

Precizăm că la data de 16.08.2022 am primit prin intermediul poștei electronice Dispoziția nr. 

176/01.04.2021 (Anexa 5) prin care Agenția Județeană pentru ocuparea forței de muncă Sibiu a 

aprobat plata creanțelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, pentru 

salariații BHL LOGISTIC SRL, în cuantum de 88.516 lei.  

5. Lichidatorul judiciar a continuat demersurile de valorificare a bunurilor mobile aflate în 

patrimoniul debitoarei conform Regulamentului de vânzare votat de adunarea creditorilor din data de 

23.03.2022. 

5.1. În acest sens, Lichidatorul judiciar a publicat primul Anunț de vânzare a bunurilor debitoarei 

prin licitație publică cu strigare, la prețul de 50% din valoarea de piață estimată stabilită conform 

raportului de evaluare a bunurilor debitoarei înregistrat sub nr. 38 din 26.06.2019, întocmit de către 

EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL la data de 28.09.2018, în ziarul România Liberă din data de 

29.03.2022, pe site-ul Lichidatorului judiciar, precum și pe site-ul UNPIR: licitații-insolvență.ro.   

Menționăm că cele trei licitații la prețul de 50% din valoarea de piață au avut loc în datele de 

07.04.2022, 14.04.2022 și 21.04.2022 ora 10.00, dar pentru aceste licitații nu s-a înscris niciun 

ofertant. 

Anexăm în copie Anunțul de vânzare nr. 192/28.03.2022 publicat în data de 29.03.2022 în ziarul 

România Liberă. (Anexa 6)  

Totodată anexăm anunțurile de vânzare publicate pe site-ul UNPIR: licitații-insolvență.ro. (anexa 7) 

5.2. Lichidatorul judiciar a publicat cel de-al doilea anunț de vânzare înregistrat cu nr. 254/27.04.2022 

a bunurilor debitoarei prin licitație publică cu strigare, la prețul de 45% din valoarea de piață estimată 

stabilită conform raportului de evaluare a bunurilor debitoarei, înregistrat sub nr. 38 din 26.06.2019, 

întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL, în ziarul România Liberă din data de 28.04.2022, 

pe site-ul Lichidatorului judiciar, precum și pe site-ul UNPIR: licitații-insolvență.ro.   

Menționăm că cele trei licitații la prețul de 45% din valoarea de piață au avut loc în datele de 

05.05.2022, ora 11.00, 12.05.2022, ora 11.00 și 19.05.2022, ora 11.00, dar pentru aceste licitații nu 
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s-a înscris niciun ofertant. 

Anexăm în copie Anunțul de vânzare nr. 254/27.04.2022 publicat în data de 28.04.2022 în ziarul 

România Liberă. (anexa 8) 

Totodată anexăm anunțurile de vânzare publicate pe site-ul UNPIR: licitații-insolvență.ro. (anexa 9) 

5.3. De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat cel de-al treilea anunț de vânzare a bunurilor 

debitoarei prin licitație publică cu strigare, la prețul de 40% din valoarea de piață estimată stabilită 

conform raportului de evaluare a bunurilor debitoarei, înregistrat sub nr. 38 din 26.06.2019, întocmit 

de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL, în ziarul România Liberă din data de 27.05.2022, pe 

site-ul Lichidatorului judiciar, precum și pe site-ul UNPIR: licitații-insolvență.ro.   

Menționăm că cele trei licitații la prețul de 40% din valoarea de piață au avut loc în datele de 

09.06.2022, ora 11.00, 16.06.2022, ora 11.00 și 23.06.2022, ora 11.00, dar pentru aceste licitații nu 

s-a înscris niciun ofertant. 

Anexăm în copie Anunțul de vânzare nr. 313/26.05.2022 publicat în data de 29.05.2022 în ziarul 

România Liberă. (anexa 10) 

Totodată anexăm anunțurile de vânzare publicate pe site-ul UNPIR: licitații-insolvență.ro. (anexa 11) 

5.4. Lichidatorul judiciar a publicat cel de-al patrulea anunț de vânzare a bunurilor debitoarei prin 

licitație publică cu strigare, la prețul de 35% din valoarea de piață estimată stabilită conform raportului 

de evaluare a bunurilor debitoarei, înregistrat sub nr. 38 din 26.06.201, întocmit de către EVAIMOB – 

OPTIMUS VALOREM SRL, în ziarul România Liberă din data de 24.06.2022, pe site-ul Lichidatorului 

judiciar, precum și pe site-ul UNPIR: licitații-insolvență.ro.   

Menționăm că cele trei licitații la prețul de 35% din valoarea de piață au avut loc în datele de 

07.07.2022, ora 11.00, 14.07.2022, ora 11.00 și 21.07.2022, ora 11.00, dar pentru aceste licitații nu 

s-a înscris niciun ofertant. 

Anexăm în copie Anunțul de vânzare nr. 367/22.06.2022 publicat în data de 24.06.2022 în ziarul 

România Liberă. (anexa 12) 

Totodată anexăm anunțurile de vânzare publicate pe site-ul UNPIR: licitații-insolvență.ro. (anexa 13) 

Lichidatorul judiciar va continua demersurile de valorificare a bunurilor debitoarei, conform 

regulamentului de vânzare votat de creditori în cadrul adunării creditorilor din data de 23.03.2022. 

II. Contracte în vigoare la data de 25.08.2022. 

În vederea desfășurării activităților premergătoare lichidării și de lichidare, la data de 25.08.2022 sunt 

în derulare următoarele contracte: 

➢ Contract de prestări servicii arhivistice și de management al documentelor nr. 1331/23.07.2020 

(înregistrat de lichidator sub nr. 502/23.07.2020) semnat intre debitoarea BHL LOGISTIC SRL 

și prestatorul VILTEHNICA SRL; 
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➢ Contractul de prestări servicii contabilitate încheiat între debitoarea BHL LOGISTIC SRL 

(beneficiar) și prestatorul SIAL EXPERT SIBIU SRL; 

III.  Litigii în care este parte debitoarea. 

Precizăm că din informațiile pe care le deținem, debitorul B.H.L. LOGISTIC SRL, este parte ( în calitate 

de reclamant în litigii ce au ca obiect acțiuni în pretenții, sau de creditor înscris la masa credală a 

debitorilor, fie parte în dosarele asociate dosarului de fond) în dosarele ce vor fi rubricate și detaliate 

în cele ce urmează. 

A. Dosare asociate dosarului de fond faliment. 

1. Dosar 784/85/2018/a7 

Instanță: Tribunalul Sibiu  

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

BHL LOGISTIC SRL prin administrator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL  - Contestator 

TRUCK CENTER SUD GMBH - Intimat 

Obiect: Acțiune în anulare (anularea operațiunilor de înstrăinarea din patrimoniul debitoarei a 

bunurilor mobile în perioada 21.12.2017 – 30.03.2018, prin facturile fiscale nr. 17120342 din 

21.12.2017, 18010173/19.01.2018 și 30.03.2018 și repunerea părților în situația anterioară 

încheierii acestor acte, prin readucerea bunurilor ce au făcut obiectul înstrăinării, respectiv utilaj 

Chippo MAN WMA70SZZ3EM642971 KOMTECH 233037, 8 bucăți semiremorci Knapen și utilaj 

decojit bușteni seria VK-26-414, în cuantum de 638.000 EURO.) 

Precizăm că a fost întocmit raportul de expertiză contabilă dispus de Instanță, urmând să fie 

întocmit și Raportul de evaluare a bunurilor. Instanța a acordat termen pentru întocmirea raportului  

de evaluare. 

Instanța a acordat termen pentru efectuarea raportului de evaluare. Precizăm că până la data 

prezentului raport nu a fost realizată evaluarea. 

Termen: 25.10.2022 –  

Anexăm extras portal.just.ro. (anexa 14) 

2. Dosar 784/85/2018/a14 

Instanță: Judecătoria Sibiu  

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

BHL LOGISTIC SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL  - reclamant 

DGRFP Brașov – AJFP Sibiu – pârât 

Obiect: Cerere anulare popriri instituite asupra conturilor bancare; 

Termen: 25.11.2021 – Având în vedere soluționarea dosarului 784/85/2018/a15 și faptul că 

sumele de bani existe în conturile deschise la Raiffeisen Bank SA au fost virate în contul unic de 

insolvență, am formulat cererea de renunțare la judecată în dosarul 784/85/2018/a14. Instanța a 

acordat termen pentru comunicarea cererii de renunțare. 
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Termen: 30.03.2022 – Ia act de renunțarea la judecată formulată de contestatoare, în 

contradictoriu cu intimatul. Cu recurs în 10 de zile de la comunicare. 

Anexăm extras portal.just.ro. (anexa 15) 

3. Dosar 784/85/2018/a16 

Instanță: Curtea de Apel Ala Iulia  

Stadiu dosar: Apel 

Părți: 

BHL LOGISTIC SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL  - intimat-reclamant 

BT Leasing Transilvania IFN SA – apelant - pârât; 

Raiffeisen Bank SA – pârât; 

Obiect: Acțiune în anulare (în temeiul dispozițiilor art. 84 din Legea 85/2014 coroborat cu art. 45 

alin. 1 lit. (i) din Lg. 85/2014, am formulat o cerere de anulare a tranzacției bancare din data de 

28.06.2018, reprezentând decontarea Biletului la ordin RZBR3AC/882259 introdus la plată de BT 

LEASING TRANSILVANIA IFN SA, din contul debitoarei deschis la Raiffeisen Bank SA) 

La data de 13.07.2021, Instanța de fond a soluționat dosarul astfel: Admite cererea. Constată 

nulitatea absolută a tranzacției bancare din data de 28.06.2018, reprezentând decontarea Biletului 

la ordin RZBR3AC/882259 introdus la plată de BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA, din contul 

debitoarei deschis la Raiffeisen Bank SA. Dispune anularea transferului sumei de 8.294,49 lei 

efectuat din contul debitoarei B. L. SRL deschis la R. B. SA în contul BT LEASING TRASILVANIA IFN 

SA. Dispune repunerea părților în situația anterioară și obligarea pârâtei BT LEASING 

TRANSILVANIA IFN SA la restituirea sumei de 8.294,49 lei în contul unic de insolventă al debitoarei 

BHL LOGISTIC SRL. Cu drept la apel, în termen de 7 zile de la comunicare. 

Împotriva Sentinței civile din data de 13.07.2021, BT Leasing Transilvania IFN SA a formulat apel, 

iar subscrisa a depus apel incident. Dosarul de apel a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Alba 

Iulia.  

Termen dosar apel: 05.05.2022 - Respinge apelul declarat de apelanta BT Leasing Transilvania IFN 

SA împotriva sentinței civile nr. 308/2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu. Respinge apelul incident 

declarat de Fractal Insolvenţă SPRL, lichidator judiciar al debitorului BHL Logistic SRL împotriva 

sentinței nr. 308/2021 pronunţate de Tribunalul Sibiu în dosar nr. 784/85/2018/a16. Definitivă. 

Anexăm Decizia  nr. 159/05.05.2022 pronunțată de curtea de Apel Alba Iulia, extras din Buletinul   

procedurilor de Insolvență nr. 9341/30.05.2022. (anexa 16) 

Precizăm că urmare a demersurilor lichidatorului judiciar, BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA a 

achitat în contul BHL Logistic SRL, în data de 27.05.2022, întreg debitul în suma de 8.294,49 Lei. 

4. Dosar 784/85/2018/a17 

Instanță: Judecătoria Sibiu  

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

BHL LOGISTIC SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL  - reclamant 

Blocberger Elisabeth – pârât; 

BHA Management KS – pârât; 

Obiect: Cererea de atragere a răspunderii pentru insolvență, conform art. 169 din Legea 85/2014 

Termen: 24.05.2022 - În baza art. 413 alin. 1 pct. 1 Codul de procedură civilă, suspendă judecata 
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în prezenta cauză până la soluționarea definitivă a dosarului civil nr. 784/85/2018/a7. Cu recurs 

pe toată durata suspendării. 

Anexăm extras portal.just.ro. (anexa 17) 

B. Litigii promovate de lichidatorul judiciar  

pentru recuperarea creanțelor 

5. Dosar 3837/306/2020 

     Instanță: Tribunalul Sibiu  

Stadiu dosar: Apel 

     Părți: 

     BHL LOGISTIC SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL  - intimat -reclamant 

     SUZANA SERVICE SRL – apelant - pârât 

     Obiect: Acțiune în pretenții ( debit principal în valoare de 28.446,10 lei, + penalități de 0,01%/zi) 

     Termen dosar de fond: 10.06.2021 - Admite în parte cererea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a 

sumei de    28446,10 lei, reprezentând debit neachitat aferent facturilor fiscale nr. 17120432/29.12.2017, 

nr.18010422/31.01.2018, nr. 18020533/28.02.2018, nr. 18030412/29.03.2018, nr. 18040134/12.04.2018, 

nr. 18050029/04.05.2018 şi nr. 18060001/06.06.2018, la care se adaugă penalități de întârziere de 0,01% 

pe zi, calculate de la 08.05.2020 și până la data plății efective a debitului principal. Respinge, ca neîntemeiat, 

capătul de cerere privind plata penalităților de întârziere de la scadența fiecărei facturi şi până la 07.05.2020. 

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Precizăm că împotriva Sentinței civile 2509 din data de 10.06.2021, pârâta a formulat apel, dosarul 

de apel fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Sibiu. La termenul din data de 25.11.2021, Instanța a 

respins apelul ca nefondat, conform Deciziei civile nr. 1095/25.11.2021.  

Având în vedere că pârâta nu a formulat recurs, Sentința civile 2509 din data de 10.06.2021 a 

rămas definitivă prin Decizia nr. 1095/25.11.2021 a rămas definitivă. (anexa 18) Astfel, am pus 

în executare această sentință și în acest sens am înregistrat dosarul execuțional nr. 246/2022 la 

BEJ Florin Moldovan. Anexăm Încheierea din 27.04.2022 ce înregistrare a cererii și stabilire 

cheltuieli. (anexa 19) 

Precizăm că la data de 17.08.2022 a fost înscris în Registrul de Publicitate Mobiliară, sechestrul 

asupra unui autovehicul deținut de Suzana Service SRL, ca urmare a solicitării executorului 

judecătoresc. (anexa 20) 

Însă, la data de 16.08.2022, debitoarea Suzana Service SRL a consemnat la dispoziția executorului 

judecătoresc, sumă de 34.610,99 Lei, iar la data de 18.08.2022 a fost consemnată suma de 210,50 

Lei. 

Prin urmare, prin Încheierea din 16.08.2022 (anexa 21) executorul judecătoresc a dispus 

eliberarea către creditorul BHL LOGISTIC SRL a sumei totale de 34.821,49 Lei reprezentând: 

- 28.446,10 Lei, debit principal; 

- 595,00 cheltuieli de executare avansate; 

- 2.147,68 Lei penalități; 

De asemenea, prin Încheierea din 16.08.2022 (anexa 22) executorul judecătoresc a dispus 
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eliberarea către creditorul BHL LOGISTIC SRL  a sumei de 210,50 Lei reprezentând penalități pentru 

perioada 03.06.2022-16.08.2022. 

Astfel, precizăm că a fost recuperat întreg debitul de la debitorul SUZANA SERVICE SRL, conform 

Sentinței civile din data de 26.05.2021. 

6. Dosar 5664/271/2020 

     Instanță: Tribunalul Bihor 

Stadiu dosar: Apel 

Părți: 

BHL LOGISTIC SRL prin lichidator judiciar Fractal Insolvență SPRL  - reclamant 

TERMINUS SRL– pârât 

Obiect: Acțiune în pretenții (debit principal în valoare 4.987,54 lei) 

Precizăm că în dosarul de fond, la data de 18.03.2021, Instanța a dispus următoarele: Admite 

excepția prescripției dreptului la acțiune invocată prin întâmpinare de pârâta TERMINUS SRL. 

Respinge acțiunea formulată de reclamanta B.H.L LOGISTIC SRL prin lichidator judiciar FRACTAL 

INSOLVENŢĂ SPRL în contradictoriu cu pârâta TERMINUS SRL, ca prescrisă. Fără cheltuieli de 

judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac, care se depune 

la Judecătoria Oradea.  

Împotriva sentinței civile din data de 18.03.2021 am formulat apel, dosarul fiind înregistrat pe rolul 

Tribunalului Ilfov și are termen în data de 25.01.2022. 

Termen : 01.02.2022 - Admite ca fondat apelul formulat de apelanta BHL LOGISTIC SRL prin 

lichidator FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL în contradictoriu cu intimata Terminus SRL, împotriva 

sentinței civile nr.1489 din 18.03.2021, pronunțate de Judecătoria Oradea , pe care o schimbă în 

tot în sensul că: Respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune. Respinge acțiunea 

formulată de reclamanta BHL LOGISTIC SRL prin lichidator FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL în 

contradictoriu cu pârâta Terminus SRL. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 30 de zile 

de la comunicare. 

Sentința civilă nr.  53/01.02.2022 ne-a fost comunicată în data de 21.04.2022, însă lichidatorul 

judiciar nu a considerat oportună formularea unui recurs. Anexăm sentința nr. 53.01.02.2022. 

(anexa 23) 

7. Dosar 13036/299/2020 

     Instanță: Tribunalul București 

Stadiu dosar: Apel  

Părți: 

BHL LOGISTIC SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL  - intimat; 

DHL INTERNATIONAL SRL– apelant; 

Obiect: Acțiune în pretenții ( debit principal în valoare 6.650,05 lei) 

Termen pronunțare fond: 18.12.2020 - Admite cererea. Obligă pârâta la plata în favoarea 

reclamantei a sumei de 6650,05 de lei cu titlu de factură neachitată şi a dobânzii legale 

penalizatoare calculate asupra debitului de 6650,05 de lei de la data scadenței facturii până la 

achitarea efectivă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.  

Împotriva sentinței civile din data de 18.12.2020, pârâtul a formulat apel, dosarul fiind înregistrat 

pe rolul Tribunalului București.  
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Termen apel: 16.01.2023 

Anexăm extras portaljust.ro. (anexa 24) 

8. Dosar 4103/182/2020 

     Instanță: Judecătoria Baia Mare 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

BHL LOGISTIC SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL  - reclamant 

WOOD ENERGY SOLUTIONS SRL – pârât 

Obiect: Acțiune în pretenții ( debit principal în valoare 13.668,00 lei) 

Termen:  17.01.2022 – la acest termen, instanța a suspendat judecarea cauzei motivat de faptul 

că nu a fost depus contractul încheiat de părți, în baza căruia se solicită plata debitului. 

Lichidatorul judiciar urmează să analizeze dacă se impune sau nu formularea unui recurs, având 

în vedere că am solicitat societății profesionale de arhivare VILTEHNICA SRL (societatea desemnată 

de creditori în cadrul adunării creditorilor din data de 07.07.2020 pentru arhivarea documentelor 

societății BHL LOGISTIC SRL) să efectueze verificări în arhiva BHL Logistic SRL cu privire la 

existența contractului semnat între BHL Logistic SRL si Wood Energy Solutions SRL si și în 

măsura în care va identifica acest înscris să ne comunice o copie. 

În urma căutărilor efectuate de societatea profesională de arhivare, a fost identificat un contractul 

nr. WES001/31.05.2016 care poartă doar semnătura și ștampila societății BHL Logistic. Însă, după 

cum rezultă din numărul de înregistrare trecut pe contract, acesta pare să fie un număr atribuit de 

societatea Wood Energy Solutions SRL. 

Față de această împrejurare, am solicitat instanței ca în temeiul dispozițiilor art. 293 Cod proc. Civ 

să dispuneți în sarcina pârâtei, obligația de a prezenta înscrisurile solicitate, respectiv  

- contractul semnat între BHL Logistic SRL si Wood Energy Solutions SRL în baza căruia au fost 

derulate relații comerciale și s-au emis facturile fiscale ce fac obiectul cauzei; 

- registrul de intrări-ieșiri în care societate Wood Energy Solutions SRL a atribuit numere pentru 

contractele semnate în anul 2016; 

Însă, pârâta nu a răspuns solicitărilor Instanței și nu a depus Întâmpinare. 

La termenul din data de 17.01.2022, Instanța a dispus suspendarea cauzei. Lichidatorul judiciar 

precizează că nu a reușit să identifice documentele solicitate de instanță, motiv pentru care 

apreciem că nu mai se justifică formularea unui recurs sau o cerere de repunere pe rol a cauzei. 

Anexăm extras portal.just.ro. (anexa 25) 

C. Litigii ce au ca obiect  Cereri de înscriere la masa credală 

formulate de lichidatorul judiciar 

9. Dosar nr. 639/100/2019 

Instanța: Tribunalul Covasna 

      Stadiu: Fond- faliment 

      Obiect: Declarație de creanță și cerere de repunere în termen 

      Părți: 
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      Debitor: MICASILV LEMN SRL 

      Creditor: BHL LOGISTIC SRL prin Lichidator judiciar Fractal Insolvență SPRL 

      Sumă solicitată în vederea înscrierii la masa credală: 7.078,06 lei; 

Creanță înscrisă la masa creadală: 7.078,06 LEI în Tabelul preliminar rectificat publicat în BPI nr. 

9805/17.06.2020 

      Termen: 27.01.2021 – Instanța a dispus trecerea la faliment a debitoarei. 

Termen: 07.12.2022 – termen pentru continuarea procedurii; 

Anexăm extras portal.just.ro. (anexa 26) 

D. Dosare de executare silită 

1. Dosarul execuțional 394/2021 înregistrat la SCP Executori Moldovan și Asociații. 

Dosarul are ca obiect Cerere de executare silită împotriva debitorului TRANSILVANIA SPEDITION SRL, 

pentru suma de 554,66 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă penalităților de întârziere 

de 0,1%/zi de întârziere aferentă debitului principal calculate de la data scadenței fiecărei facturi fiscale 

şi până la data plății efective, ca urmare a soluționării dosarului nr. 3810/3026/2020 și rămânerii 

definitive a Sentinței civilă nr. 4522/29.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sibiu în dosarul mai sus 

rubricat. 

Precizăm că prin Încheierea pronunțată de Judecătoria Sibiu în data de 30.09.2021 în dosarul 

9953/94/2019 Instanța Judecătoriei Sibiu a admis cererea de încuviințare a executării silite în baza 

titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 4522/29.10.2020. 

Precizăm că până la acest moment nu am încasat nici sumă de bani în acest dosar, dar executarea 

silită continuă. 

2. Dosar execuțional nr. 481/2021 înregistrat la SCP Executori Moldovan și Asociații. 

Dosarul are ca obiect Cerere de executare silită împotriva debitorului GARDEN POWER SRL, conform 

titlului executoriu Sentință civilă nr. 4322 din 21.10.2021, pronunțată în dosarul nr. 2590/306/2020 

de Instanța Judecătoriei Sibiu, rămasă definitivă la data de 02.12.2021, prin neapelare, pentru 

recuperarea următoarelor sume: 

- 9.996,00 Lei reprezentând debit principal (contravaloare chirie în baza contractului de 

sublocațiune încheiat de părți la data de 10.03.2016); 

- penalități de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data scadenței facturilor fiscale  

nr.17030537/17.03.2017, nr.17060602/26.06.2017, nr.17090198/13.09.2017, 

nr.17120428/29.12.2017 şi până la data plății efective; 

- 300 Lei cu titlu de cheltuieli de judecată; 

Precizăm că prin Încheierea nr. 53 pronunțată de Judecătoria Sibiu în data de 06.01.2022 în dosarul 

13052/306/2021, Instanța Judecătoriei Sibiu a admis cererea de încuviințare a executării silite în baza 

titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 4322/21.10.2021. 

Facem precizarea că până la acest moment nu am încasat nici sumă de bani în acest dosar, dar 

executarea silită se continuă. 
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IV. Mențiuni privind încasările, plățile și cheltuielile efectuate cu lichidarea, 

administrarea procedurii și onorariul lichidatorului judiciar. 

Învederăm Instanței faptul că pe întreaga perioadă a exercitării mandatului său, lichidatorul judiciar 

și-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute de Legea 85/2014. 

(i) Situația de venituri și cheltuieli pentru perioada februarie 2022- iunie 2022, este 

următoarea: 

Luna februarie 2022 

NR. 
CRT. 

EXPLICAȚII – NATURA OPERAȚIUNILOR ECONOMICE 
SUMA  
( RON) 

1 2 3 

1 
Cheltuieli de exploatare, activități curente, inclusiv amortizări, provizioane și cheltuieli cu 
diferențele de curs valutar, din care: 

9.768 

 -  cheltuieli în procedura falimentului: 
 

 -       cheltuieli poștale ( notificări, convocări, etc.) 
46 

 -       cheltuieli deplasare în interesul procedurii: ONRC, banca, instanța, adunarea generală a 
creditorilor, etc. 

- 

 -       cheltuieli cu onorariul administratorului/lichidatorului judiciar 
 1.000  

2 
Venituri din exploatare, activități curente, inclusiv reluări de provizioane și venituri din diferențe 
de curs valutar, reluări subvenții pentru investiții (exclusiv variația stocurilor), din care: 

36 

 -       venituri din vânzarea produselor finite și mărfuri, prestări de servicii 
0    

3 
Plăti efectuate în activitatea de exploatare și activitatea financiară curentă (include compensări 
creanțe – datorii din perioada curentă), din care: 

9.723 

 -       onorariu administrator judiciar/lichidator judiciar 
0 

 -       salarii și venituri asimilate 
0 

 -       impozit venituri din salarii, taxe și contribuții sociale aferente, TVA, impozit construcții 
speciale, etc. 

0 

4 Încasări din activitatea de exploatare și activitatea financiară curentă, etc. 
0 

 

Luna martie 2022 

NR. 
CRT. 

EXPLICAȚII – NATURA OPERAȚIUNILOR ECONOMICE 
SUMA  
( RON) 

1 2 3 

1 
Cheltuieli de exploatare, activități curente, inclusiv amortizări, provizioane si cheltuieli cu 
diferențele de curs valutar, din care: 

2.183 

 -  cheltuieli în procedura falimentului: 
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 -       cheltuieli poștale ( notificări, convocări, etc.) 
15 

 -       cheltuieli deplasare în interesul procedurii: ONRC, banca, instanța, adunarea generala a 
creditorilor, etc. 

- 

 -       cheltuieli cu onorariul administratorului/lichidatorului judiciar 
 1.000  

2 
Venituri din exploatare, activități curente, inclusiv reluări de provizioane si venituri din diferențe 
de curs valutar, reluări subvenții pentru investiții (exclusiv variația stocurilor), din care: 

0 

 -       venituri din vânzarea produselor finite si mărfuri, prestări de servicii 
0    

3 
Plăti efectuate in activitatea de exploatare si activitatea financiara curenta (include compensări 
creanțe – datorii din perioada curenta), din care: 

1.190 

 -       onorariu administrator judiciar/lichidator judiciar 
0 

 -       salarii si venituri asimilate 
0 

 -       impozit venituri din salarii, taxe și contribuții sociale aferente, TVA, impozit construcții 
speciale, etc. 

0 

4 Încasări din activitatea de exploatare si activitatea financiara curenta, etc. 
0 

 

Luna aprilie 2022 

NR. 
CRT. 

EXPLICAȚII – NATURA OPERAȚIUNILOR ECONOMICE 
SUMA  
( RON) 

1 2 3 

1 
Cheltuieli de exploatare, activități curente, inclusiv amortizări, provizioane si cheltuieli cu 
diferențele de curs valutar, din care: 

2.957 

 -  cheltuieli în procedura falimentului: 
 

 -       cheltuieli poștale ( notificări, convocări, etc.) 
289 

 -       cheltuieli deplasare in interesul procedurii: ONRC, banca, instanța, adunarea generala a 
creditorilor, etc. 

- 

 -       cheltuieli cu onorariul administratorului/lichidatorului judiciar 
 1.000  

2 
Venituri din exploatare, activități curente, inclusiv reluări de provizioane si venituri din diferențe 
de curs valutar, reluări subvenții pentru investiții (exclusiv variația stocurilor), din care: 

0 

 -       venituri din vânzarea produselor finite și mărfuri, prestări de servicii 
0    

3 
Plăti efectuate în activitatea de exploatare și activitatea financiară curentă (include compensări 
creanțe – datorii din perioada curentă), din care: 

1.190 

 -       onorariu administrator judiciar/lichidator judiciar 
0 

 -       salarii și venituri asimilate 
0 
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 -       impozit venituri din salarii, taxe și contribuții sociale aferente, TVA, impozit construcții 
speciale, etc. 

0 

4 Încasări din activitatea de exploatare și activitatea financiară curentă, etc. 
0 

 

Luna mai 2022 

NR. 
CRT. 

EXPLICAȚII – NATURA OPERAȚIUNILOR ECONOMICE 
SUMA  
( RON) 

1 2 3 

1 
Cheltuieli de exploatare, activități curente, inclusiv amortizări, provizioane si cheltuieli cu 
diferențele de curs valutar, din care: 

2.497 

 -  cheltuieli în procedura falimentului: 
 

 -       cheltuieli poștale ( notificări, convocări, etc.) 
329 

 -       cheltuieli deplasare în interesul procedurii: ONRC, banca, instanța, adunarea generală a 
creditorilor, etc. 

- 

 -       cheltuieli cu onorariul administratorului/lichidatorului judiciar 
 1.000  

2 
Venituri din exploatare, activități curente, inclusiv reluări de provizioane și venituri din diferențe 
de curs valutar, reluări subvenții pentru investiții (exclusiv variația stocurilor), din care: 

0 

 -       venituri din vânzarea produselor finite și mărfuri, prestări de servicii 
0    

3 
Plăti efectuate in activitatea de exploatare si activitatea financiara curenta (include compensări 
creanțe – datorii din perioada curenta), din care: 

1.785 

 -       onorariu administrator judiciar/lichidator judiciar 
0 

 -       salarii și venituri asimilate 
0 

 -       impozit venituri din salarii, taxe și contribuții sociale aferente, TVA, impozit construcții 
speciale, etc. 

0 

4 Încasări din activitatea de exploatare și activitatea financiară curentă, etc. 
8.294 

 

Luna iunie 2022 

NR. 
CRT. 

EXPLICAȚII – NATURA OPERAȚIUNILOR ECONOMICE 
SUMA  
( RON) 

1 2 3 

1 
Cheltuieli de exploatare, activități curente, inclusiv amortizări, provizioane si cheltuieli cu 
diferențele de curs valutar, din care: 

3.095 

 -  cheltuieli in procedura falimentului: 
 

 -       cheltuieli poștale ( notificări, convocări, etc.) 
313 

 -       cheltuieli deplasare in interesul procedurii: ONRC, banca, instanța, adunarea generala a 
creditorilor, etc. 

- 



 

Pagina 14 din 17 

 -       cheltuieli cu onorariul administratorului/lichidatorului judiciar 
 1.000  

2 
Venituri din exploatare, activități curente, inclusiv reluări de provizioane și venituri din diferențe 
de curs valutar, reluări subvenții pentru investiții (exclusiv variația stocurilor), din care: 

7.510 

 -       venituri din vânzarea produselor finite și mărfuri, prestări de servicii 
0    

3 
Plăti efectuate in activitatea de exploatare si activitatea financiara curenta (include compensări 
creanțe – datorii din perioada curenta), din care: 

1.190 

 -       onorariu administrator judiciar/lichidator judiciar 
0 

 -       salarii și venituri asimilate 
0 

 -       impozit venituri din salarii, taxe și contribuții sociale aferente, TVA, impozit construcții 
speciale, etc. 

0 

4 Încasări din activitatea de exploatare și activitatea financiară curentă, etc. 
0 

 

(ii) Situația privind încasările în contul unic de insolvență al debitoarei în perioada martie 

2022- 25.08.2022. 

În perioada 01.03.2022-25.08.2022, în contul unic de insolvență s-au încasat următoarele sume: 

Nr. crt. Explicație Sumă încasată 
(Lei) 

Data încasării 

1. Încasare creanță de la debitorul BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA conform Sentinței nr. 308 din 
13.07.2021 pronunțată în D 784/85/2018/a16 

8.294,49 27.05.2022 

2. Încasare creanță și cheltuieli de executare în d execuțional nr. 246/2022 9debitor SUZANA 
SERVICE SRL) 

31.188,78 18.08.2022 

3. Încasare creanță în d execuțional nr. 246/2022 9debitor SUZANA SERVICE SRL) 210,5 22.08.2022 

 Total sumă încasată 39.693.77  

 

(iii) Situația privind încasările în contul de Euro deschis la Libra Internet Bank SA, pe 

numele debitoarei în perioada martie 2022- 25.08.2022. 

Precizăm că în perioada 01.03.2022-25.08.2022, nu s-a încasat nicio sumă de bani în contul de euro 

deschis la Libra Internet Bank SA, pe numele debitoarei. 

(iv) Situația plăților efectuate din contul unic de insolvență al debitoarei în perioada 

martie 2022- 25.08.2022. 

În perioada 01.03.2022-25.08.2022, debitoarea a efectuat următoarele plăți din contul unic de 

insolvență 

Nr. crt. Explicație Sumă 
achitată 

Data efectuării plății 

1. Plată efectuată către  SIAL EXPERT SIBIU SRL (servicii contabilitate martie 2022) 1.190,00 
 

15.03.2022 
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2. Plată efectuată către  SIAL EXPERT SIBIU SRL (servicii contabilitate aprilie 2022) 1.190,00 20.04.2022 

3. Plată către BEJ MOLDOVAN (Dosar 246/2022) 595,00 03.05.2022 

4. Plată efectuată către  SIAL EXPERT SIBIU SRL (servicii contabilitate mai 2022) 1.190,00 16.05.2022 

5. Plată efectuată către  SIAL EXPERT SIBIU SRL (servicii contabilitate iunie 2022) 1.190,00 20.06.2022 

6. Plată efectuată către  SIAL EXPERT SIBIU SRL (servicii contabilitate iulie 2022) 1.190,00 19.07.2022 

7. Plată efectuată către  SIAL EXPERT SIBIU SRL (servicii contabilitate august 2022) 1.190,00 12.08.2022 

8. Plata ca Nartea Șt. (înscriere sechestru în dosarul execuțional 246/2022 180,00 17.08.2022 

TOTAL PLĂȚI EFECTUATE 7.915,00  

 

(v).   Valoarea contribuției la fondul de lichidare, ce urmează a fi achitată către UNPIR 

FILIALA SIBIU, pentru încasările din perioada 01.03.2022-26.08.2022. 

Menționăm faptul că în perioada raportată, lichidatorul judiciar a încasat suma de 39.693,77 Lei din 

care suma de 39.098.77 Lei reprezintă efectiv creanță recuperată, iar suma de 595 Lei reprezintă 

cheltuieli de executare silită avansate din contul BHL Logistic SRL și recuperate ulterior în procedura 

de executare silită. 

Prin urmare, cota de 2% se va aplica și se va calcula asupra sumei de 39.098.77 Lei, conform art. 120 

alin. (4) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, ca urmare 

a încasărilor în contul debitorului, provenite din recuperarea creanțelor în sumă de 39.098.77 Lei.  

Nr. 
crt. 

Data 
încasării 

Explicație Sumă 
încasată 

Sumă la 
care se 

aplică 2% 

Cota de 2% 
datorată către 

UNPIR 

1. 27.05.2022 Încasare creanță de la debitorul BT LEASING TRANSILVANIA 
IFN SA conform Sentinței nr. 308 din 13.07.2021 pronunțată 
în D 784/85/2018/a16 

8.294,49 8.294,49 

165.89 

2. 18.08.2022 Încasare creanță și cheltuieli de executare (595 lei)  în d 
execuțional nr. 246/2022 9debitor SUZANA SERVICE SRL) 

31.188,78 30.593.78 
611.88 

3. 22.08.2022 Încasare creanță în d execuțional nr. 246/2022 9debitor 
SUZANA SERVICE SRL) 

210,5 210,5 
4.21 

Total sume eligibile pentru aplicarea cotei de 2% către UNPIR -Filiala Sibiu 39.098,77  

Total cotă de  2% datorată către UNPIR Filiala Sibiu care se reține și urmează să fie virată către UNPIR-Filiala 
Sibiu 781.98 

 

Precizăm că până la acest moment, contribuția la fondul de lichidare în cotă de 2% aferentă sumei de 

39.098,77 lei încasată în contul BHL Logistic SRL, în cuantum de 781,98 Lei nu a fost achitată către 

UNPIR. Suma de 781,98 lei cu titlu de contribuție la fondul de lichidare, detaliată în tabelul de mai sus,  

urmează a fi achitată către UNPIR-Filiala Sibiu, după publicarea în BPI a prezentului Raport. 
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(v) Situația privind onorariile datorate lichidatorului judiciar și cheltuielile de procedură 

neachitate de către debitoare. 

Menționăm faptul că lichidatorul judiciar a recuperat din averea debitoarei, cheltuielile de procedură și 

onorariul lunar de 1.000 lei + TVA aprobat de creditori în cadrul Adunării creditorilor din data de 

18.06.2019, până la luna septembrie 2021 inclusiv. 

Lichidatorul judiciar are de recuperat la acest moment suma totală de 14.220,7 Lei, acest sold având 

următoarea componență: 

-  suma de 11.900,00 lei reprezintă onorariul nerecuperat aferent perioadei octombrie 2021-iulie 

2022; 

- suma de 1.812,06 Lei reprezintă cheltuieli de procedură refacturabile; 

- suma de  508,64 Lei reprezintă cheltuieli de decontare, după cum vom detalia în tabelele de   

mai jos; 

a) Situația onorariului și cheltuielilor de procedură refacturabile pentru care lichidatorul 

a emis facturi fiscale în perioada raportată și valoarea sumelor nerecuperate. 

nr. 

factură 

data 

emiterii 

facturii 

valoare 

factură cu tva 

inclus 

achitat rest de plata-

onorarii cu tva 

inclus 

rest de plata-cheltuieli 

refacturate cu tva inclus 

total rest de plată 

cu tva 

805 1/11/2021 1.223.36 0.00 1.190,00 33,36 1.223.36 

816 2/12/2021 1.348.35 0.00 1.190.00 158,35 1.348.35 

826 3/1/2022 1.298,36 0.00 1.190.00 108,36 1.298,36 

835 1/2/2022 1.245,23 0.00 1.190.00 55,23 1.245,23 

845 1/3/2022 1.208,25 0.00 1.190.00 18,25 1.208,25 

855 1/4/2022 1.533,67 0.00 1.190,00 343,67 1.533,67 

864 2/5/2022 1.581,08 0.00 1.190,00 391,08 1.581,08 

875 2/6/2022 1.562,18 0.00 1.190,00 372,18 1.562,18 

885 1/7/2022 1.521,58 0.00 1.190,00 331,58 1.521,58 

894 1/8/2022 1.190,00 0.00 1.190,00 0.00 1.190,00 

    6.323,55 0.00 11.900,00 1.812,06 13.712,06  

 

b) Situația privind cheltuielile de decontare. 

Referitor la cheltuielile de decontare, precizăm că în perioada raportată, lichidatorul judiciar nu a emis 

facturi de decontare, factura cu nr. FRA0221/02.06.2021 din tabelul de mai jos fiind emisă de 

lichidatorul judiciar în perioada anterioară raportării din prezentul raport și neachitată de către 

debitoare.  

Astfel, valoarea cheltuielilor de decontare neachitate de către debitoare sunt în cuantum de 508,64 Lei. 

Nr. crt. Proforma Data emiterii Valoare factură Valoare încasată Rest de plată 

4 FRA0221 02/06/2021 508.64 0,00 508.64 

Total cheltuieli de decontare neachitate 

  

508,64 
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(vi) Situația disponibilului din conturile debitoarei. 

Precizăm faptul că la data de 26.08.2022, în contul unic de insolvență al debitoarei deschis la Libra 

Internet Bank SA se află suma de 43.991,53 Lei. 

Anexăm extrase de cont emise de Libra Internet Bank SA. (anexa 27) 

V. Obiective de îndeplinit:  

1. Soluționarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor menționate la punctul III și recuperarea 

creanțelor. 

2. Valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, urmărirea și încasarea creanțelor, 

distribuirea sumelor și închiderea procedurii. 

3. Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea 85/2014. 

VI. Solicitări adresate judecătorului sindic 

Pentru considerentele arătate mai sus și în conformitate cu articolul 59, alineat (1) al Legii 85/2014, 

solicităm aprobarea prezentului raport și acordarea unui nou termen în vederea continuării procedurii 

pentru soluționarea litigiilor, recuperarea creanțelor și valorificarea bunurilor debitoarei. 

Anexăm prezentului Raport înscrisurile menționate, respectiv Anexele 1- 27. 

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL 

reprezentat prin Alexandru Rusu 

Practician Coordonator 

 


