
 

Dosar nr 6428/111/2012 

Tribunal Bihor, Sectia a II-a civila,  

Judecator sindic Varga Iren 

Debitor – DALIFLOR S.R.L. cu sediul in Beius, str. Samuil Vulcan, nr. 14/A, bl P7, ap. 

4, jud. Bihor, nr. de inregistrare in registrul comertului J05/267/2002, CUI RO 14515864, 

societate in faliment, in bankruptcy, en faillite 

Lichidator judiciar - GEFIN INSOLV S.P.R.L, cu sediul in Oradea, str. Iosif Vulcan, 

nr.7, ap.7, jud. Bihor, desemnat prin sentinta nr. 6692/F/16.09.2014  

 

 

RAPORT ACTIVITATE 

Prezentat in cadrul adunarii creditorilor din data de 18.03.2015 

 

 Prin sentinta nr. 6692/F/16.09.2014, in temeiul art 107 lit B din Legea 85/2006, s-a 

dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva debitorului Daliflor SRL Beius. 

 S-a procedat la notificarea creditorilor în vederea depunerii declaratiilor 

suplimentare de creanta. Urmare intocmirii tabelului suplimentar, respectiv a tabelului 

definitiv consolidat, pasivul societatii fiind de 209.003,40 lei. 

Avand in vedere ca este prima sedinta a adunarii creditorilor, conform art 16 pct 4 

din Legea 85/2006, “se va proceda la alegerea un comitet format din 3 sau 5 creditori 

dintre cei cu creante garantate, bugetare si cei chirografari, dintre primii 20 de creditori in 

ordinea valorii, care se ofera voluntar”. Fata de faptul ca sunt doar sase creditori inscrisi in 

tabelul creantelor, apreciem ca este suficient ca un numar de trei membri sa alcatuiasca 

comitetul creditorilor. 

In data de 14.11.2014 s-a efectuat evaluarea bunului imobil aflat in patrimoniul 

debitorului, reprezentand teren intravil situat in loc Beius, str Ion Creanga, nr. 8, jud 

Bihor, in suprafata de 864 mp, inscris in CF 6564 Beius, nr cadastrale 447/5 si 751. 

Imobilul este grevat de sarcini fiind instituita ipoteca de rang I in favoarea Bancii 

Transilvania SA Cluj-Sucursala Oradea. 

Mentionam faptul ca pe parcela identificata cu nr. cadastral 447/5 exista o 

constructie, casa in regim P+M, pentru care nu s-a prezentat lichidatorului judiciar 

documentatia, respectiv proiecte, autorizatie de constructie sau alte acte care sa ateste 

situatia juridica a acesteia. Constructia nu este inscrisa in CF, evaluarea terenului s-a 

efectuat in ipoteza de teren liber de constructii. 

Pretul propus pentru valorificare a fost stabilit prin raportul de evaluare intocmit 

de catre evaluatorul autorizat, membru titular ANEVAR, acesta fiind de 81.000 lei + TVA 

(18.200 euro +TVA). 



 

Propunem ca modalitate de vanzare vanzarea la licitatie, pretul de pornire fiind cel 

aprobat de catre adunarea creditorilor, tinand cont de valoarea stabilita de catre evaluator 

prin raportul de evaluare. 

Procedura de valorificare a terenului este prezentata in regulamentul de vanzare 

anexat prezentului raport care urmeaza a fi supus aprobarii adunarii creditorilor.(anexa 1) 

 Supunem aprobării adunării creditorilor onorariul evaluatorului in suma de 700 

lei. (Anexa 2) 

Avand in vedere ca este prima sedinta a adunarii creditorilor, ulterior deschiderii 

procedurii de faliment, solicitam confirmarea lichidatorului judiciar Gefin Insolv 

S.P.R.L. In ce priveste onorariul lichidatorului judiciar, raportat la prevederile art 38 

din OUG 85/2006, propunem aprobarea unui onorariu lunar in suma de 1.200/luna + 

TVA, incepand cu data deschiderii procedurii, la care se adauga un comision de 5% din 

suma obtinuta urmare valorificarii bunului imobil aflat in patrimoniul debitorului. 

Potrivit Legii 138/2013 privind modificarea si completarea Legii Arhivelor 

Nationale nr.16/1996 “ lichidatorii au obligatia sa incheie contract de prestari servicii 

arhivistice cu operaratori economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice pentru 

societatile in faliment”. In acest sens solicitam creditorilor aprobarea efectuarii de 

cheltuieli cu predarea arhivei societatii debitoare, in suma de 1.500 lei + TVA catre o 

societate specializata in arhivarea documentelor. 

In perioada următoare, ulterior aprobării preţului, modalităţii şi regulamentului de 

vânzare se va proceda la demararea procedurii de valorificare a imobilului. In acest sens 

se va efectua publicitate in presa, pe site-ul lichidatorului judiciar www.gefin.ro si pe 

site-ul specializat www.licitatii-insolventa.ro.  

 

Intocmit, 

Practician in insolventa jr. Camelia Dinca 

Manager dosar Daliflor SRL 

 

LICHIDATOR JUDICIAR 

GEFIN INSOLV S.P.R.L 

http://www.gefin.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/

