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RAPORT DE ACTIVITATE 
      Privind stadiul procedurii generale de insolventa 

 
I.Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a 
achitat de atribuţiile sale: 

 Prin Incheierea din data de 15.10.2015 judecatorul sindic a luat act de Decizia 

creditorului majoritar si a dispus inlocuirea fostului administrator judiciar provizoriu Private 

Liquidation Group SPRL cu GEFIN INSOLV S.P.R.L 

 Urmare a acestui fapt s-a procedat la preluarea documentelor procedurale intocmite 

de fostul administrator judiciar.A fost notificat de asemenea administratorul special al 

debitorului in vederea depunerii documentelor, conform prevederilor legale.Pana la data 

intocmirii prezentului raport nu au fost predate administratorului judiciar documentele 

contabile ale societatii. Mentionam faptul ca am inteles sa formulam o cerere prin care 

solicitam sanctionarea administratorului statutar prin aplicarea amenzii prevazute la art 60 

alin 2 din Legea 85/2014. 

  Invederam faptul ca in cadrul Raportului privind cauzele si imprejurarile care au dus 

la aparitia starii de insolventa intocmit de catre fostul administrator judiciar provizoriu în 

conformitate cu prevederile art.97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvență, se arata că nu există o posibilitate reală de 

reorganizare efectivă a activității debitorului, pozitie la care achiesam, cu atat mai mult cu cat 

din verificarile efectuate rezulta faptul ca debitoarea nu desfasoara nicio activitate 

economica, conform obiectului sau de activitate, astfel incat propunem în conformitate cu 

prevederile art. 97 alin. (5) intrarea în faliment. Popunerea administratorului judiciar va fi 

supusa aprobarii Adunarii Creditorilor convocata pentru data de 03.02.2016. 

 Fata de tabelul preliminar al crentelor intocmit de catre fostul administrator judiciar a 

fost formulata o contestatie de catre  numitul Van Broekhoven Gustaaf, contestatie care a fost 



 

solutionata, prin Sentinta 1629/03.12.2015 fiind admisa exceptia invocata privind 

insuficienta timbrare a contestatiei. 

Urmare a solutionarii contestatiei s-a procedat la intocmirea tabelului definitiv al 

creantelor, care a fost depus la dosarul cauzei la data de 06.01.2016, acesta fiind publicat in 

BPI conform dovezii nr. 6193/11.01.2016.  

Au fost demarate procedurile de evaluare a bunurilor imobile, reprezentand in natura 

terenuri situate pe raza localitatilor Paleu, Santandrei, jud.Bihor, si Semlac, jud.Arad. 

Dat fiind faptul ca administratorul statutar al societatii debitoare, numitul Van 

Broekhoven Gustaaf, nu a comunicat administratorului judiciar documentele solicitate, desi a 

fost notificat in acest sens, am procedat la formularea unei cereri catre Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bihor pentru a ne 

pune la dispozitie documentele privind bunurilor mobile identificate in patrimoniul 

debitoarei, respectiv autoturism ROVER, seria sasiu SARRJSLHPYM167289, capacitate 

cilindrica 1951 cmc; autoturism AUDI, serie sasiu WAUZZZ4B33N038467, capacitate 

cilindrica 2496 cmc; pentru a putea proceda la evaluarea acestora. 

S-a notificat OCPI Arad in vederea notarii in cartea funciara a deschiderii procedurii 

de insolventa. 

De asemenea avand in vedere faptul ca imobilul aflat in proprietatea societatii 

debitoare situat in com. Santandrei, str.Avântului, nr.21, jud.Bihor, este folosit de catre fostul 

administrator statutar, in baza unui contract de inchiriere care nu a fost avizat de catre 

administratorul judiciar, am procedat la notificarea acestuia pentru a denunta unilateral 

contractul si a solicita eliberarea imobilului.Dat fiind faptul ca fostul administrator statutar 

nu s-a  conformat solicitarii,  am inteles sa  formulam o cerere , in temeiul art 84 alin 1, 

coroborat cu art 87 din Legea 85/2014, solicitand a se constata nulitatea contractului de 

inchiriere si in subsidiar evacuarea acestuia din imobilul  proprietatea debitoarei situat in 

Santandrei, str.Avantului, nr.21, jud.Bihor. 

 In ceea ce priveste angajarea raspunderii personale a membrilor organelor de 

conducere sau a altor persoane, in masura in care nu ne-au fost predate documente contabile 

ale societatii nu ne putem pronunta la aceasta data, urmand a face demersuri pentru a intra 

in posesia documentelor sau, in masura in care nu ne vor fi predate vom formula o cerere de 

atragere a raspunderii.  

 



 

Solicitari adresate judecatorului sindic: 

- Admiterea prezentului raport si in temeiul art 145 alin 1 lit D, sa 

dispuneti deschiderea procedurii generale de faliment fata de 

debitorul Belcoline SRL 

- Acordarea unui termen in  vederea continuarii procedurii 
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