
 

Gefin Insolv S.P.R.L cu sediul in Oradea, str. Iosif Vulcan nr.7, ap.7, judetul Bihor, desemnat lichidator 

judiciar, prin incheierea nr. 292/F/26.02.2014 in dosar nr. 865/111/2014, al ALDOMI CONSULT SRL, cu 

sediul social in Oradea, str.Borsului, nr.15, ap.26, jud. Bihor, nr. de inregistrare in registrul comertului 

J05/618/2007, CUI 21315621, societate in faliment, in bankruptcy, en in baza  art. 129 din Legea 85/2006 

privind procedura insolventei s-a intocmit prezentul  

RAPORT FINAL 

Prin inchierea nr. 292/F/26.02.2014 s-a dispus deschiderea procedurii de faliment dizolvarea si ridicarea 

dreptului de administrare a debitorului ALDOMI CONSULT SRL. Astfel s-a procedat la notificarea 

creditorilori in vederea depunerii declaratiilor de creanta. Urmare verificarii declaratiilor suplimentare 

de creante s-a intocmit si depus tabelul preliminar si ulterior definitiv de creante, singurul creditor 

inscris fiind AJFP Bihor 

Faptul deschiderii procedurii insolventei a fost notificat in presa locala, respectiv in cotidianul Jurnalul 

Bihorean din data de 03.04.2014. Notificarea privind deschiderea procedurii si pentru depunerea 

declaratiilor de creanta s-a publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa conform dovezii 

nr.117512/08.04.2014.  

Urmare verificarii actelor debitorului s-a intocmit raportul privind cauzele si imprejurarile care au 

condus la aparitia starii de insolventa, un anunt s-a publicat si in BPI.  

Urmare deschiderii procedurii de faliment s-a trecut la inventarierea bunurilor debitorului, in prezenta 

administratorului statutar al debitorului, dupa care s-au intocmit rapoartele de evaluare a bunurilor.  

In cadrul procesului de valorificare a bunurilor debitorului ALDOMI CONSULT SRL s-au vandut conform 

procesului verbal de adjudecare nr.01/19.01.2015. Pretul bunurilor, conform regulamentului de vanzare 

a bunurilor mobile aprobate in sedinta adunarii creditorilor din data de 12.11.2014 a fost de 3.800 lei 

+TVA.  

In perioada 26 februarie 2014 – 26 februarie 2015 situatia incasarilor si platilor, se prezinta dupa cum 
urmeaza: 
 
 

a) Situatia incasarilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Natura Suma Suma

crt. incasari incasata de incasat

1 Creditare lichidator 127,73 0,00
2 Vanzare bunuri 4.712,00 0,00

Total: 4.839,73 0,00



 

 
 

b) Situatia platilor, inclusiv TVA 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Intocmit  

Practician in insolventa ec. Sebastian Achim 
Manager dosar ALDOMI CONSULT SRL 
 

LICHIDATOR JUDICIAR 
GEFIN INSOLV S.P.R.L 

 

Nr. Natura Efectuata De

crt. platii efectuat

1 Publicitate 95,23 0,00

2 Cheltuieli postale 32,50 0,00

3 Onorariu lichidator 3.720,00 0,00

4 Arhivar 864,27 0,00

5 Restituire creditare 127,73 0,00

Total: 4.839,73 0,00


