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Termen 24.11.2015

Subscrisa, Prompt Insolv SPRL cu sediul in Oradea, str. Roman
Ciorogariu, nr. 65 corp A, et 2, jud. Bihor, identificata prin CIF
21483951, in calitate de lichidator judiciar al SC Intex Durabil SRL,
numit in dosan:l cu nr. de mai sus, in temeiul art. 129 alin. I din Legea
85/2006 cu modificirile 9i complet6rile ulterioare, formulirn
prezentul:

Raport final de inchidere a procedurii insolvenlei debitoarei
Intex Durabil SRL

Prin care vi rug5m sE binevoili a dispune:
. inchiderea procedurii insolvenlei asupra debitoarei datorit5

faptului ci bunurile din averea debitorului au fost lichidate;
o radierea debitoarei din evidentrele ORC Bihor;
. descdrcarea practicianului in insolvenlE de toate atribuliile

previzute in Legea 85/2006 fali. de debitoarea SC Intex Durabil
SRL conform art 136 din Lg 85/2006.

intocmim prezentul rapoft final av6nd in vedere faptul ci la
momentul prezentei au fost valorificate toate activele identificate ale
debitoare.

A fost notificati Primiria Oradea in vederea identificirii bunurilor
din patrimoniul debitoarei, iar rdspunsul primit a fost depus la dosarul
cauzei^la temenele precedente.

In data de 27.12.2010 s-a dispus deschiderea procedurii generale a
insolvenlei iar lichidatorul numit a fost Cabinet Individual de Insolvenld
Zipodeanu Daniela.

Conform interogdrii bazei de date a Registrului Come4ului, RECOM,
debitorul are urmetoarele date de identificare:

SC Intex Durabil SRL, sediul: Oradea, str. Republicii, nr. 4,
ientificati prin CUI: 58762, Atribut fiscal RO, inregishati la ORC sub nr.
1051156711991, capital social: 500.00 lei, asociali: Ghele Annamaria,
administrator statutar: Ghele Alnamaria, puncte de lucru: nu are sedii
secundare.
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Am convocat pe parcursul intregii procedurii mai multe adundri de
creditori in vederea informdrii acestora cu privire la stadiul procedurii
precum qi pentru a solicita aprobarea acestora in vederea efectuirii
demersurilor necesare in vederea lichiddrii debitoarei.

S-a procedat la inventarierea activelor debitoarei lntex Durabil
SRL ce au constat in: stoc de marli incdlJdminte gi articole de
marochinirie.

in urrna valorificdrii acestora prin vdn zare direct6, a fost recuperatA

suma de 6.200 lei.
Lichidatorul judiciar a efectuat urmdtoarele pl61i constAnd in

cheltuieli de procedurd:
- Bugetul de stat TVA aferent vdnzdrii stocului de marfh in suma

de 1 200 lei.
- UNPIR Filiala Bihor comision 2% in sumi de 100 lei.
- Onorariu lichidator judiciar qi cheltuieli de procedurd in valoare

de 3.000 lei aferente lunilor lunie Iulie 2014"
- Onorariu Evaluator Popa Liviu George in sumd de 600 lei.
- Onorariu Cabinet Expertizd Contabili Cociuba Mihail - Evidenii

contabilS 1.300 lei. (Anexate)
Mentiondm ce debitoarea nu are creanle de incasat gi nu mai deiine

bunuri in patrimoniu.
Cauzele privind intrarea debitoarei in insolven(d au fost detaliate in

Raportul privind cauzele gi imprejurdrile care au dus la aparilia sterii de
insolven{d intocmit de lichidator in baza art. 59 din Lg 85/2006 qi depus

la registratura Tribunalului Bihor .

Fir6 a avea la dispozilie alte documente, doar pe baza informaliilor
existente la aceste datA, lichidatorul judiciar nu poate dovedi vinovdlia
organelor de conducere ale societalii, qi pe cale de consecinla este in
imposibilitatea de a formula o cerere de atragere a rispunderii
patrimoniale.

Nu au fost identificate p6nd azi fapte ce ar necesite aplicarea ar1. 80

din Lg 85/2006.
Datorite faptului ci debitoarea a desllgurat o activitate economicd

deficitar6 rezultate cu o pierdere continud qi nu a arrlt alte surse de

finanlare nici micar onorariul lichidatorului judiciar qi cheltuielile cu

aceaste proceduri nu s-a reugit a fi achitate.
Fondurile oblinute sunt insuficiente pentru a indestula creantele

tuturor creditorilor, chiar gi in parte, iar alte potenliale surse din care s-ar

putea obline fonduri nu s-au identificat.



PROMPT INSOLV I.P.U.R.L.
Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 65, Corp A, et. lI, tel:

0729.099.666; fax: 0359.439.680

Lichidatorul judiciar a intocmit periodic, in temeiul aft. 21 din Lg
85/2006, rapoarte in care prezinti modul de indeplinire a atribuliilor,
justifi cdnd cheltuielile efectuate cu administrarea procedurii.

Toate rapoartele se regesesc la dosarul cauzei insolite de
documentele j ustifi cative.

Totodat[ in demersurile sale preyazute de Lg 85/2006 lichidatorul
judiciar a convocat pentru data de 23.11.2015 prin BPI nr.
19648116.11.2015 la sediul lichidatorului judiciar Adunarea Generali a
Creditorilor cu umatoarele puncte pe ordinea de zi:
1. Prezentarea activitdtii lichidatorului judiciar.
2. Opofiunitatea avans6rii de cheltuieli pentru continuarea procedurii.
3. Aprobarea Rapotului privind inchiderea procedurii debitoarei.

in cadrul adundrii generale a creditorilor din data de 23.l1.2015 nu s-a
prezentat nici un creditor Ei nu au fost tr.imise voturi in scris, astfel am
procedat 1a intocmirea Procesului verb al AGC nr.I39123.11.2015.

In condiliile in care nu mai existe bunuri in patrimoniul debitoarei,
continuarea acestei proceduri nu ar genera decat cheltuieli administrative
inutile care nu ar putea fi acoperite qi nu ar conduce la realizarea scopului
acestei proceduri, acela de a acoperi creanlele creditorilor.

Astfel conform afi. 129 ,dupd ce bunurile din ayerea debitorului
au fost lichidate, lichidqtorul ya suputle judecatorului sindic un rqport
Jinal insolit de situaliile Jinanciore .finale, copii de pe acestea vir f
comlrnicate tuturor creditorilor qi debitorului qi vor fi afisate la usa
Tribunalului. Judecdtorul sindic ya ron"ora od rn o, eo ci edi torilor' fit
termen de maimum 30 de zile de la afiqarea raportului fnal. Creditorii
pot formula obieclii la raportul final cu cel putin 5 zile inqinte de dota
conyocdrii ."

Av6nd in vedere ci la AGC din data de 23.11.2015, nu s-a
prezentat nici un creditor;i nu au fost trimise puncte de vedere, v6 rugdm
sd admiteli cererea noastre astfel cum a fost intocmita 9i sd dispuneli
inchiderea procedurii in baza art. 129 din Lg 8512006.

Menlionim qi faptul ci nu solicitAm aprobarea decontului de la
londul de lichidare deoarece onorariul a fost incasat din averea debitoarei-

Lichidator iudiciar
Prompt Insolv LP.U.R.L

Asociat coordonator Paul-Cristian Prada


