
 

Dosar nr: 1471/111/2014 

Tribunal  Bihor, Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal  

Judecator sindic: Manoliu Constantin 

Termen: 24.06.2014 

Temeiul juridic: art. 21 din Legea nr  85/2006 cu modificarile ulterioare 

 

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, in calitate de administrator judiciar al ADIKANT COM S.R.L., societate 

in insolventa, in insolvency, en procedure collective, desemnat prin Incheierea 423/F/26.03.2014, 

pronuntata de judecatorul sindic in dosarul 1471/111/2014, al Tribunalului Bihor. 

 

Debitor:  ADIKANT COM S.R.L societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu 

sediul in mun.Oradea, str.Traian Grozavescu, nr.8, bl.Pb 78, ap.1, jud.Bihor, inmatriculata sub nr. 

nr.J05/4675/1995,  CUI RO 6577114, . 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

intocmit de administratorul judiciar al debitorului 

 ADIKANT COM S.R.L. 

Prezentat in cadrul Adunarii Creditorilor din data de 23.06.20104 

 
 

Prin Incheierea nr. 423/F/03.02.2014, pronuntata de Tribunalul Bihor, Sectia a II-a Civila, Contencios 

Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.1471/111/2014, la solicitarea debitorului, s-a dispus deschiderea 

procedurii generale de insolventa impotriva debitoarei  Adikant Com SRL cu sediul in mun.Oradea, 

str.Traian Grozavescu, nr.8, bl.Pb 78, ap.1, jud.Bihor, inmatriculata sub nr. nr.J05/4675/1995,  CUI RO 

6577114 cu numindu-se administrator judiciar Gefin Insolv I.P.U.R.L, cu sediul in Oradea, str. Iosif 

Vulcan nr.7, ap.7, jud. Bihor.  
 

I. De la data comunicarii Incheierii privind deschiderea procedurii si pana in prezent am 

intreprins urmatoarele demersuri, in vederea respectarii prevederilor art. 20 din Legea 85/2006 

privind procedura insolventei: 
 

1. Obtinerea de date generale despre societate.  

In urma consultarii dosarului instantei, a paginilor de internet www.mfinante.ro, www.anaf.ro si a 

portalului de justitie http://portal.just.ro, am obtinut urmatoarele date si informatii despre societate, 

administratori si asociati ai acesteia: 
 

Date de identificare societate: Societate a fost înfiintata in anul 1994 ca persoana juridica romana, cu 

capital integral privat, având forma juridica societate cu răspundere limitata. obiect principal de activitate 

- Comert cu ridicata specializat al altor produse., capital social subscris – 210.200 lei ( 21.020 parti 

http://www.mfinante.ro/
http://www.anaf.ro/
http://portal.just.ro/


 

sociale a 10 lei fiecare) subscris si varsat integral, care se divide in 21.020 parti sociale a cate 10 lei 

fiecare, apartinand asociatului unic Kinter Florica,; durata de functionare -  nelimitata. 

2. Notificarea debitorului si convocarea adunarii generale a asociatilor, in conformitate cu 

dispozitiile art. 61 alin. (1) din  Legea 85/2006 

- s-a notificat debitoarea  Adikant Com SRL, la sediului social cunoscut, in vederea depunerii la 

dosarul cauzei in termenul legal in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 85/2006 a actelor si 

documentelor prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea 85/2006 

- in temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 

completările ulterioare, administratorul judiciar a notificat administratorul statutar al debitoarei pentru a 

preda documentele prevăzute de art. 28 alin.(1) ale societăţii debitoare Adikant Com SRL. 

- in temeiul prevederilor art. 3 pct. 26 din Legea nr.85/2006 a fost convocata Adunarea Generală a 

Asociatilor, la sediul administratorului judiciar, în vederea desemnării administratorului special, care 

va avea atributiile prevazute la art. 18 alin 2 din Legea 85/2006. Astfel, conform Hotararii Adunarii 

Generale a Asociatilor nr.01/08.04.2014 a fost desemnat administratorul special al societatii in 

persoana dl.Kinter Mihaly, fost administrator statutar, care va avea atributiile prevazute la art. 18 alin 2 

din Legea 85/2006; 

 

3. Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile 

sale; 

 - deschiderea procedurii a a fost publicată în cotidianul „Jurnalul Bihorean” din data de 09.04.2014 

şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, conform dovezilor anexate prezentului raport de activitate; 

- deschiderea procedurii insolvenţei a fost notificată Primariei Oradea, jud.Bihor, cat si Primariei 

Tamaseu, cu solicitarea de a comunica administratorului judiciar dacă societatea debitoare figurează în 

evidenţele acestei instituţii cu bunuri mobile sau imobile supuse impozitării. Din adresa Primariei Oradea 

nr. 76719/10.04.2014 rezulta faptul ca debitoarea figureaza in evidente cu bunuri mobile(autovehicule). 

Din adresa Primariei Tamaseu, nr.726/14.04.2014 rezulta ca societatea detine in patrimoniu bunuri 

imobile( cladiri si terenuri) 

- in cadrul îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii 

procedurii insolvenţei societăţii debitoare societăţilor bancare la care societatea are deschise conturi, 

notificându-le faptul că, în conformitate cu prevederile art. 4 ale Legii nr.85/2006, plăţile pe durata 



 

procedurii se vor face dintr-un cont unic al procedurii deschis de către administratorul judiciar sau de către 

societatea debitoare. Contul unic a fost mentinut la Raiffeisen Bank Sucursala Oradea. 

- urmarea a primirii listei creditorilor, au fost notificati creditorii in vederea depunerii declaratiilor 

de creanta, in conformitate cu prevederile art.61 din Legea nr.85/2006; 

- in temeiul art 54 din Legea 85/2006 s-a procedat la intocmirea Raportului privind propunerea 

administratorului judiciar de continuare a perioadei de observatie in procedura generala de insolventa, 

avand in vedere faptul ca din analiza efectuata de către administratorul judiciar nu a rezultat incidenţa 

niciuneia din prevederile art.1 alin.(2) din Legea nr. 85/2006 care să justifice deschiderea procedurii 

simplificate a falimentului faţă de debitoare; 

- s-a procedat, in conformitate cu prevederile art 59 din Legea 85/2006, la intocmirea Raportului 

privind cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei, raport care a fost 

publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa; 

- urmare a verificarii declaratiilor de creanta depuse la dosarul cauzei am procedat la intocmirea 

tabelului preliminar de creante al debitoarei; pasivul societatii, astfel cum este reliefat in tabel, este in 

suma de 846.269,22 lei, cuprinzand creante garantate, bugetare, chirografare.  

- tabelul preliminar de creante a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa; 

- creditorii ale caror creante au fost diminuate sau nu au fost inscrise in tabel au fost notificati, in 

conformitate cu prevederile art 72 alin 4 din Legea 85/2006.  

- in masura in care nu se vor inregistra contestatii la tabelul preliminar al creantelor, vom proceda la 

intocmirea tabelului definitiv, urmand ca debitoarea sa propuna un plan de reorganizare care va fi supus 

aprobarii creditorilor; 

Aprobarea ofertei financiare 

In ce priveste onorariul lichidatorului judiciar, propunem aprobarea unui onorariu lunar in suma de 

2.000 lei/luna +TVA, incepand cu data deschiderii procedurii, respectiv  martie 2014, la care se adauga un 

comision de 5% din plata creantelor in cadrul procedurii de reorganizare 

 

ADMINISTRATOR JUDICIAR 

GEFIN INSOLV I.P.U.R.L 

Asociat coordonator 

Jr. Marcel Buhas 


