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Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 65, Corp A, et. II, jud. Bihor, tel:
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CATRE

TRIBI]NALUL BIHOR

,Iudecitor sindic: Olah Ionel

Dosar: 13889/11ll2012

Termen:.10.06.2015

Raport privind activitatea deslSqurata de administratorul judiciar Prompt

Insolv IPIIRL tle la ultimul termen de judecata la debitoarea

BEZNEA SRL

Subscrisa, Prompt Insolv IPIJRL, in calitate de administrator judiciar,

numit in dosarul cu nr. de mai sus, prin sentirta nr. 21.7 4lF /28.12.2012, vir

prezentAm activitatea desIE;uratd de la ultimul termen de judecata p6n6 la

prezentul termen:

1, Demersuri efectuate de administratorul judiciar de la ultimul

termen si pana in prezent .

Activitatea administratomlui judiciar s-a concentrat in aceast6 perioad6 pe

supravegherea qi indrumarea debitoarei, in vederea realizarii planului de

reorganizare si a readucerii scietatii pe profit.

intreprindem eforturi serioase pentru a aduce situalia contabila a societAlii

la zi, deoarece nu au fost depuse declara{iile de taxe $i impozite din luna

noiembrie 201 1.

Ulterior aprobarii de catre judecatorul sindic a Planului de Reorganizare

al debitoarei Beznea SRL propus de administratorul special prin Sentinta nr.

340/2015 a Tribunalului Bihor, aceasta a fost apelata de catre creditorul Tirla
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Nicolae Dan si are temen in data de 04.06.2015

13889/.1 Il/2012,a5 Ja. [,#La e'c'

nr-in dosarul cu

$J. 4ic.'qa'l

BPI. nr.

contabile in

Am convocat adunarea generala a creditorilor prin

7771129.04.2015, avand ca ordine de zi : Aprobarea unei expeftize

vederea verificarii bilantului societatii debitoare pe anul 2012.

In cadrul adunarii generale a creditorilor din data de 29.05.2015 ora

13:15, s-au prezentat creditorii Tirla Nicolae Dan si Geralin SRL prin

adminstrator Tirla Nicolae Dan, care au votat pentru pentru angajarea unei

firme de expefiiza contabila in vederea verificarii bilantului socielatii debitoare

pe anul 2012, confom procesului verbal depus la dosarul cauzei in data de

03.06.2015.

De asemenea administratorul judiciar a inaintat adrese tuturor creditorilor

Beznea SRL prevazuti in graficul de plati pentru a ne comunica care este

nurnarul contului bancar in care debitoarea urmeaza sa vireze sumele confotm

graficului de plati aferent plarului de reorganizare.

In ce priveste activitatea debitoarei, in aceasta perioada isi continua aclivitatea in

normal.

in perioada martie- iunie 2015 au fost realizate urmdtoarele p161i:

- martie 2015: 3000 lei onorar administrator iudiciar, 9.5 lei comision

bancar.

- aprilie 2015: 1000 lei onorar administrator judiciar, 9.5 lei comision

bancar.

- mai 2015: 1000 lei onorar administrator judiciar, 9.5 lei comision

bancar.

- iunie 2015: achitarea rata 1 conform Planului de Reorganizare: 4230 lei

IMOCREDIT, 870 lei Bugetul de staU 17 lei comision bancar, 1000 lei

onorar administrator judiciar.

2. Propuneri adresate judecatorului sindic

- Aprobarea demersurilor efectuate pana in prezent de administratorul

judiciar in cadrul procedurii.



, - Acordarea unui termen in vederea continuarii procedurii pentru

realizarea planului de reorganizare.

Cu respect,

Oradea 08.06.2015 Prompt Insolv I.P.U.R.L

prin asociat coordonator Paul Prada

&'


