
 

Dosar nr 6428/111/2012 
Tribunal  Bihor, Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal  
Judecator sindic  Varga Iren 
Termen 20.05.2014 ora 900, camera 3 

Debitor –DALIFLOR S.R.L. cu sediul social in mun.Beius, str.Samuil Vulcan, nr.14A, bl.P7, ap.4, 
jud. Bihor, nr. de inregistrare in registrul comertului J05/267/2002, CUI14515864, societate in 
insolventa, in insolvency, en procedure collective 

Administrator judiciar -  GEFIN INSOLV I.P.U.R.L, cu sediul in Oradea, str. Iosif  Vulcan, nr.7, 
ap.7, jud. Bihor, prin asociat coordonator,  desemnat prin sentinta comerciala nr. 3145/F/2013 
din data de 22.10.2013 

Temeiul juridic: art. 21 raportat la art. 1, alin. 2, lit d) coroborat cu art. 54 din Legea nr 85/2006 cu 
modificarile ulterioare 

 
 

Raport privind propunerea intrarii in procedura simplificata de 

faliment 

I.Demersuri intreprinse de catre administratorul judiciar  

 Urmare depunerii declaratiilor de creanta de catre Banca Transilvania SA si DSVSA Bihor 
ulterior intocmirii tabelului preliminar al creantelor, s-a procedat la completarea tabelului 
preliminar, acesta fiind trimis spre publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa, conform 
dovezii anexate prezentului raport si comunicat cu administratorul special. 

II.Menţiuni privind încadrarea debitorului în criteriile prevăzute la art.1 alin.(2) 
din Legeanr.85/2006 privind intrarea în procedura simplificata; 

Urmare depunerii de catre administratorul societatii a intentiei de reorganizare, a 
fost intocmit si depus la dosarul cauzei raportul prevazut  de art 54 din Legea 85/2006 
prin care se propunea continuarea perioadei de observatie. 

Ulterior, administratorul judiciar a constatat faptul ca debitorul nu si-a condus 
evidenta contabila in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, nefiind predate 
administratorului judiciar actele prevazute de lege, necesare intocmirii raportului de 
incetare al platilor si pentru a putea aprecia daca sunt sanse reale de reorganizare.   

Totodata, aratam faptul ca s-a depus administratorului judiciar un act denumit 
„Prognoza venituri-cheltuieli”, act prin care debitorul si-a prezentat estimarile financiare 
pe care le-ar obtine in urmatorii trei ani dintr-o activitate cu totul diferita fata de ceea 
avuta inainte, calculele  fiind  neviabile si nesustinute cu documente. 

Având în vedere cele aratate mai sus, apreciem ca se impune deschiderea procedurii 

de faliment fata de debitorul DALIFLOR SRL Oradea si in conformitate cu dispozitiile art 

54  propunem intrarea in procedura de faliment a debitorului. 



 

III.Solicitări adresate judecătorului-sindic: 

Admiterea prezentului Raport şi în consecinţă dispunerea deschiderii 

procedurii simplificate de faliment impotriva debitorului Daliflor SRL 

 Anexam dovada comunicarii cu creditorul introductiv, cu administratorul special precum 

si a publicarii in BPI 

 
Intocmit  

Manager dosar. 

Practician in insolventa  Jur.Camelia Dinca 

                                                             ADMINISTRATOR JUDICIAR 

                                                              GEFIN INSOLV I.P.U.R.L. 


