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49, Jud. Dolj, J16/2311/2004 

Menţiuni privind îndeplinirea atribuţiilor: Administratorul judiciar a întocmit şi depus la Tribunalul Dolj Raport de 

activitate nr.273/18.10.2018, raport publicat şi în bpi nr. 20383/29.10.2018. Administratorul judiciar a întocmit şi depus 

la Tribunalul Dolj tabelul preliminar al creanțelor în care a fost înscris creditorul AJFP Dolj cu o creanță în cuantum de 

304.027 lei, tabel publicat în bpi nr. 20369/29.10.2018. Împreună cu prezentul raport de activitate depunem și Tabelul 

definitiv al creanțelor debitoarei. Având în vedere că societatea și-a declarat intenția de reorganizare solicităm acordarea 

unui termen pentru depunerea Planului de către aceasta.  

2. Mențiuni privind precizarea onorariului administratorului judiciar aferent perioadei 01noiembrie 2018 - 31 noiembrie 

2018, conform art. 21 alin. 1 indice 1: luni x 1.000 lei/lună = 1.000 lei fără TVA 

Mențiuni privind cheltuielile efectuate de administratorului judiciar în perioada noiembrie 2018: 

Nu au fost efectuate cheltuieli suplimentare  

Activ Management L.R.C. IPURLprin asociat coordonator Andreea Mihaela Colhon 

 

2. Societatea FIN CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18559537 

Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei  

debitorului SC Fin Construct SRL 

Nr. 336/06.11.2018 

Nr. dosar: 5705/63/2018 

Termen instanță 28.11.2018 

Tribunalul Dolj 

Judecător-sindic: Valentina Vasile  

Temei juridic: art. 97(1) din Legea privind procedura insolvenţei 

Administrator judiciar: Activ Management LRC IPURL 

Debitor: SC Fin Construct SRL Craiova 

(în insolvenţă, în insolvency, en procédure collective) 

Prezentarea societăţii debitoare:  

Denumire SC Fin Construct SRL Forma juridică Societate cu răspundere limitată 

Sediul sat Ișalnița, com. Ișalnița, str. Bisericii, nr. 24, jud. Dolj CUI 185599537 J16/670/2006 

Domeniul principal de activitate al societăţii debitoare este ”Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești" codului 

CAEN 4299. Capitalul social al societăţii este de 10700 lei. Capitalul social este constituit prin aportul asociaților: Sîrbu 

Constandin, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi 94,39% şi Sîrbu Eugenia cu o cotă de participare la beneficii 

și pierderi 5,60%,. Conducerea societăţii a fost asigurată de către administratorul Sîrbu Eugenia.  

II. Prezentarea situaţiei societăţii debitoare. Prin încheierea din data de 24.09.2018 a fost admisă cererea debitoarei şi s-

a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă şi a fost desemnat în calitate de administrator judiciar Activ 

Management Lichidare Recuperare Creanțe IPURL. 

A. Îndeplinirea atribuţiilor de notificare a părţilor din dosarul cauzei: Prin adresa nr. 215/25.09.2018 a fost notificat 

debitorul SC Fin Construct SRL cu privire dispoziţiile încheierii 24.09.2018, cu privire la actele pe care are obligaţia să 

le depună administratorului judiciar conform legii 85/2014, notificarea fiind semnată de primire. În temeiul dispozițiilor 

Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, administratorul judiciar a notificat deschiderea procedurii de insolvență 

societății debitoare, adresa fiind primită potrivit confirmării de primire, și de asemenea a fost notificată societatea prin 

asociați să predea documentele contabile ale societăţii debitoare şi copie după actele constitutive ale acesteia. De 

asemenea, prin intermediul notificării ce i-a fost adresată de administratorul judiciar s-a prezentat noţiunea de „activități 

curente”, adresa fiind primită potrivit confirmării de primire. În cadrul îndeplinirii atributiilor sale, administratorul 

judiciar a procedat la notificarea dechiderii procedurii insolvenţei societăţii debitoare, unitătilor bancare la care 

societatea ar putea avea deschise conturi, notificându-le faptul că, în conformitate cu art. 39 alin. 2 al Legii nr.85/2014, 

plăţile pe durata procedurii se vor face dintr-un cont unic al procedurii deschis de debitor solicitându-le transferul 

eventualelor disponibilităţi în acest cont. De asemenea, unităţile bancare au fost notificate şi asupra faptului că 

deschiderea procedurii suspendă orice acţiune judiciară şi extrajudiciară împotriva debitoarei şi a bunurilor sale. Contul 

unic de insolvență a fost stabilit la ING Bank NV SA. Deschiderea procedurii insolvenţei a fost notificată şi Oficiului 

Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunii în conformitate cu prevederile art. 99 din Legea nr. 85/2014, 

notificarea fiind publicată în bpi nr. 246585/25.09.2018 și în Evenimentul zilei din data de 26.09.2018. A fost notificată 

adunarea generală a asociaţilor societăţii pentru data de 05.10.2018 ora 10 la sediul administratorului judiciar, însă 

pentru celeritatea procedurii aceasta s-a desfășurat la data de 28.09.2018 ocazie cu care a fost desemnat în calitate de 

administrator special dna. Sîrbu Eugenia, urmând a fi conceptată în cauză în această calitate. Menționăm că debitoarea a 

prezentat lichidatorului judiciar următoarele documente: 

- balanța de verificare la 31.08.2018 

- bilanțul la 31.12.2017 

-registru imobilizări la 30.06.2018 

- lista salariaților cu salarii restante 

- declaratie privind intenția de reorganizare 

- lista creditori 

Au fost notificaţi cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă şi cu termenele stabilite potenţialii creditorii AJFP 

Administrator
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Craiova, Primăria Municipiului Craiova și creditorii din lista prezentată, pe care o anexăm. 

III. Situaţia bunurilor debitoarei. În vederea identificării bunurilor debitoarei a fost notificată Primăria Comuna Ișalnița 

care ne-a comunicat prin adresa nr. 5473/25.09.2018 faptul că societatea figurează cu bunuri supuse impozitării și 

anume: 

-autoturism Ford Fiesta, nr. de identificare WF0PXXGAJB1P88513 

-autoturism Renault Kangoo, nr. de identificare VF1FC0JHF24434081 

-autoturism Ford Tranzit, nr. de identificare WF0VXXBDFV55J19246 

-vehicul DAF, nr. de identificare XLRAE45BLOL238846 

-remorca, nr. de identificare VFE4392FOG1501147, iar din documentele contabile reiese că societatea mai deține în 

patrimoniu o serie de bunuri conform lista anexată. Conform balanței de mijloace fixe/ imobilizări corporale la 

30.06.2018 societatea figurează ca având următoarele bunuri: 

Panouri sprijin 

Aparat de sudură ritmo Delta 500 

Aparat de sudură ritmo Delta D250 

Autobasculantă R 19256 DFK/3 

Compresor Kaeser D131 

Generator 

Generator curent AGT 16003 GSBE 16 L 

Generator de curent 12KWA 

Generator electric monofazat6,5 KW15C 

Invertor sudură5-200A, 230V, EL 1,6-2MM 

Mai compactor 

Placă compactoare 65 kg Loncin 

Placă compactoare 65 kg Loncin 

Stație locală Lleica model TCR 805 power 

Calculator 

Calculator Dell XPS 

Copiator Konica MinoltaBHC224E + accesorii 

Notebook Dell Inspiration 

Ford Fiesta 

Ford Tranzit 

Renault Kangoo 

Renault Trafic 

Set mobilier birou 

Tâmplărie PVC cu geam termopan 

Telefon iPhone 

IV. Analiza situaţiei financiare a debitoarei. Situaţia predării actelor financiar contabile. Conform datelor din Bilanţ la 

data de 31.12.2015, 31.12.2016 și 31.12.2017 indicatorii de ansamblu ai contului de profit şi pierdere au următoarele 

valori: 

tip situații financiare depuse 2015 

bilant scurt conform 

ordinului 1752/2005 

2016 

bilant scurt conform 

ordinului 1752/2005 

2017 

bilant scurt conform 

ordinului 1752/2005 

indicatori din bilant lei   

active imobilizate - total 1.224.148 1.165.452 1.018.857 

active circulante - total, din care 6.517.461 7.506.541 5.790.147 

stocuri (materiale, producţie în curs de 

execuţie, semifabricate, produse finite, 

mărfuri etc.) 

- 4.377.866 2.002.736 

creanţe 4.696.232 2.695.931 3.625.598 

casa şi conturi la bănci 1.821.229 432.744 161.813 

cheltuieli în avans - -  

datorii - total 6.831.792 7.994.217 6.384.530 

venituri în avans - - - 

provizioane - - - 

capitaluri - total, din care: 909.817 677.776 424.474 

capital social subscris vărsat 200 10.200 10.700 

patrimoniul regiei - - - 

patrimoniul public - - - 

indicatori din contul de profit şi pierdere   

cifra de afaceri netă 14.861.471 9.193.642 6.200.252 

venituri totale 13.183.588 11.522.844 6.337.120 
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cheltuieli totale 12.924.702 11.431.703 5.950.312 

profitul sau pierderea brut(ă)    

-profit 258.886 91.141 386.808 

-pierdere - - - 

profitul sau pierderea net(ă) a 

exerciţiului financiar 

   

-Profit 216.906 65.944 324.919 

-Pierdere - - - 

Indicatori din DATE INFORMATIVE   

Număr mediu de salariaţi 70 65 39 

Tipul de activitate, conform clasificării 

CAEN 

Lucrări de construcții a 

altor proiecte 

inginerești n.c.a 

Lucrări de construcții 

a altor proiecte 

inginerești n.c.a 

Lucrări de construcții 

a altor proiecte 

inginerești n.c.a 

Denumire indicator 2015 2016 2017 

total activ 7.741.609 7.506.541 6.809.004 

total datorii 6.831.792 7.994.217 6.384.530 

activ net contabil 909.817 -487.676 424.474 
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Conform Balanței analitice aferente lunii august 2018 situația activului și a pasivului este următoarea: 

Activ 

Clasa 2 imobilizări  

cont 20 imobilizări necorporale 

(concesiuni, brevete, licențe, alte drepruri) 12.271,32 lei 

Cont 21 imobilizări corporale 308.488,76 lei 

Cont 26 imobilizări financiare 0,01 lei 

Cont 28 amortizări privind imobilizările 233.010,20 lei 

Clasa 3 conturi de stocuri şi producție în curs de execuție 

cont 30 stocuri de materii și materiale 226.137,95 lei 

cont 33 lucrări şi servicii în curs de execuție 592.503,22 lei 

Clasa 4 conturi la terți 

Cont 40 furnizori debitori 1.428.215,74 lei 

Cont 41 clienți 1.548.620,52 lei 

Total activ 4.116.237,51 lei 

Pasiv 

Clasa 1 conturi de capital 1.957.307,41 lei 

Clasa 4 conturi la terți 5.419.989,23 lei 

Clasa 5 credite 333.953,14 lei  

Total pasiv 7.711.249,78 lei 

Denumire indicator August 2018 

total activ 4.116.238 

total datorii 7.711.250 

activ net contabil 3.595.012 

Nu au fost prezentate documente privind situația creanțelor de încasat şi demersurile întreprinse. 
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Din analiza acestor documente reiese potrivit indicatorilor înscriși în bilanț un activ mai mare decât pasivul, deși nu în 

mod semnificativ. De asemenea pe parcursul utimilor 3 ani analizați se remarcă o scădere a pasivului contabil 

concomitent cu o scădere a activului. Din analiza balanței anterioare deschiderii procedurii observăm o creștere a 

pasivului,  

Situaţia pasivului societăţii. În această secţiune datoriile societăţii au fost tratate conform documentelor contabile ale SC 

Fin Construct SRL. Trebuie însă subliniat că aceste datorii nu reprezintă pasivul debitoarei conform legii 85/2014 

privind procedura insolvenţei. Pentru stabilirea pasivului în conformitate cu prevederile legii insolvenţei urmează a se 

ţine cont de declaraţiile de creanţă ce vor fi depuse de către creditori, urmând a fi analizate cu ocazia întocmirii tabelului 

preliminar al creanțelor. 

V. Menţiuni privind incidenţa art. 79, 80 din legea 85/2006. Analizând incidenţa art. 79 şi 80 din legea insolvenţei 

menționăm că până în acest moment nu au fost identificate fapte sau acte juridice susceptibile a fi anulate. În măsura în 

care se vor constata fapte sau acte juridice care să atragă necesitatea de a introduce acţiuni în anulare, lichidatorul 

judiciar va lua toate măsurile în acest sens. 

VI. Menţiuni privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă: Împrejurările care au dus la 

apariţia stării de insolvenţă sunt reprezentate de acumularea de datorii către bugetul de stat şi nereușita unei eșalonări a 

datoriilor către AJFP.  

VII. Menţiuni cu privire la stabilirea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă: Având în vedere 

cele mai sus menţionate, respectiv că nu au fost depuse dovezile întreprinse cu privire la creanele de încasat, care au o 

valoare contabilă foarte mare, şi care reprezintă jumătate din pasivul contabil, nu putem formula o opinie cu privire la 

acest aspect decât după verificarea situației creanțelor de încasat, urmând a reveni cu supliment la raport ulterior.  

VIII. Menţiuni cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 169 din legea 85/2014 

Administratorul judiciar va încerca să identifice una din următoarele fapte:  

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 

b) au facut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 

plăţi; 

d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 

conformitate cu legea; 

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetarii de plăti; 

g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna 

celorlalţi creditori. În situaţia în care reprezentanții deitoarei nu fac dovezi cu privire la măsurile întreprinse pentru 

recuperarea creanțelor înscrise în documnetele contabile, în cuantum de 3.213.2101,38 lei, iar administratorul judiciar 

va identifica faptul că aceasta se încadrează dintre cele prevăzute de articolul 169 alin. 1 lit a din lege după analizarea 

documentelor neprezentate, vom sesiza instanța cu o cerere împotriva persoanei respective.  

IX. Menţiuni privind încadrarea debitorului în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, privind 

intrarea în procedura simplificată sau continuarea procedurii de insolvenţă în procedură generală. Având în vedere 

faptul că reprezentantul societății debitoare și-a declarat intenția de reorganizare, administratorul judiciar apreciază că 

nu este indeplinită condiția prevăzute de art. 38 alin. 2 din Legea nr.85/2014 şi propunem, în condiţiile art. 97 alin. 3 din 

Legea nr. 85/2014, continuarea perioadei de observație în procedura generală. În considerarea celor de mai sus solicităm 

aprobarea prezentului raport, și continuarea procedurii în vederea în vederea depunerii de către debitoare a unui plan de 

reorganizare. 

Activ Management LRC IPURL 

Prin asociat coordonator Andreea Mihaela Colhon 

 

Județul Harghita 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea ASTRA SRL, cod unic de înregistrare: 520739 

România 

Curtea De Apel Târgu-Mureş 

Secţia A II-A Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal 

Tîrgu Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, jud. Mureş 

Dosar nr. 254/96/2014/a10 

Stadiul procesual: Apel 

Obiectul dosarului: Procedura Insolvenţei 

Complet: C5ACFP 

Citaţie 

Emisă la data de 13 Noiembrie 2018 

Către 

CREDITORII: 

DIRECTIA FISCALA BRASOV - BRASOV, STR. DOROBANTILOR, nr. 4, Judeţ BRAŞOV, 

SERVICIUL PUBLIC A.D.P.P. MANGALIA - CONSTANTA, SOS CONSTANTEI, nr. 13, et. PARTER, Judeţ 

Administrator
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