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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1476 Data emiterii: 05.11.2019 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Avramescu O. 
S.. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş. 
3. Debitor: SC Tantal Company SRL, cod de identificare fiscală 8303280 sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, 
nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/240/1996. 
4. Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta 
Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub 
nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: office@consultant-insolventa.ro, reprezentată legal prin 
asociat coordonator ec. Popescu E., și Yna Consulting SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, 
nr. 18, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată legal prin 
asociat coordonator ec. Motoi G.. 
5. Subscrisa: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei, conform încheierii nr. 2587 din data de 21.11.2013, pronunţată de Tribunalul Timiş, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9708/30/2012, în temeiul art. 21 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor 
efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 

administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei  

SC Tantal Company SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite 

Număr dosar: 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Avramenscu O. S.. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL  
Debitor: SC Tantal Company SRL - societate în faliment, în bankruptcy, en faillite 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 
Lichidatorul judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
19166/11.10.2019 raportul de activitate al debitorului SC Tantal Company SRL, nr. 1223 din data de 10.10.2019. Până 
în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport de activitate.  
II. Referitor la acțiunea formulată de lichidatorul judiciar  în contradictoriu cu pârâţii Lădariu L. S. în calitate de 
administrator al SC Fortinos SRL şi Răzvan I. G. în calitate de asociat al SC Fortinos SRL 
Subscrisele societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin contract, Consultant Insolvenţă SPRL cu sediul ales in 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judetul Mehedinti, cod de identificare fiscală: RO 31215824, 
înregistrat în RFO II sub nr. 0649, prin asociat coordonator ec. Popescu E. si Yna Consulting SPRL cu sediul ales in 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judetul Mehedinti, cod de identificare fiscala: RO 21146590, 
înregistrat în RFO II sub nr. 0213, prin reprezentant asociat coordonator ec. Motoi G., în calitate de lichidator judiciar al 
SC Tantal Company SRL - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cod de identificare fiscală 8303280, sediul 
social în Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului 
J35/240/1996, în calitate de creditor majoritar al debitoarei SC Fortinos SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
cod de identificare fiscală 23854819, sediul social în Timişoara, str. Pomiculturii, nr. 23, jud. Timiş, număr de ordine în 
registru comerţului J35/1784/2008, au formulat cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâţii Lădariu L. S., 
în calitate de administrator şi Răzvan I. G., în calitate de asociaţi ai societăţii debitoare SC Fortinos SRL. 
Prin intermediul acțiunii s-a constituit dosarul 6837/30/2015/a5 iar subscrisa a solicitat instanței de judecată să dispună 
admiterea cererii sus-menționată și obligarea pârâtilor în solidar la plata către debitoarea insolventă a sumei de  
4.416.800,84 lei, reprezentând pasivul societăţii, precum și obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate cu prezentul demers judiciar, motivat de faptul că pârâţii Lădariu L. S. şi Răzvan I. G., în calitate de asociaţi 
al SC Fortinos SRL, prin faptele și deciziile adoptate în derularea activității curente ale societății, au cauzat în mod 
intenționat starea de insolvență a debitoarei, fiind evidentă reaua-credință cu care s-a administrat societatea, în 
detrimentul creditorilor, prin ascunderea unei părți din activul societății și efectuarea de plăți, cu preferință către un 
creditor, în detrimentul celorlalți creditori, dispunându-se continuarea activității în interesul personal al pârâtilor 
precum, efectuarea de plăți cu prioritate a unor creditori în dauna celorlalți creditori și prin neținerea unei evidențe 
contabile conform legii. 
În cauză s-a stabilit ca prim termen de judecată data de 29.11.2018 când s-a amânat pentru a se lua cunoştinţă de către 
reclamant de întâmpinarea depusă de către pârâţi la data de 21.03.2019. 
La termenul de judecată din data de 21.03.2019 a fost constatată cauza în stare de amânare pentru a se depune la dosar 
de către reclamantă dovada domiciliului pârâtei emisă de către Direcția pentru Evidența și Administrarea Bazelor de 
Date. La termenul stabilit din data de 23.05.2019 s-a constatat cauza în stare de amânare pentru data de 03.10.2019 în 
vederea administrării probei cu interogatoriul pârâților.  
La termenul din data de 03.10.2019 cauza a fost amânată prin acordul părților, față de imposibilitatea de prezentare a 
pârâților la interogatoriu. 
Următorul termen a fost stabilit în data de 14.11.2019. 
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III. Situaţia dosarelor generate de cererile de anulare acte frauduloase formulate de către lichidatorul judiciar 
1. Dosar nr. 8287/30/2012, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având ca obiect procedura de insolvență a societății SC 
Confort SA prin administrator judiciar SCP Expert SPRL, în care SC Tantal Company SRL este creditor in tabelul 
suplimentar de creanțe cu suma de 32.017,01 lei la pozitia   58. La termenul din 24.05.2018 a fost amânată cauza pentru 
continuarea procedurii şi efectuarea demersurilor care se impun pentru data de 13.09.2018 când a fost acordat termen în 
data de 06.12.2018. Următorul termen acordat pentru continuarea procedurii și a demersurilor care se impun este în data 
de 20.06.2019, 19.09.2019, respectiv în data de 30.01.2020. 
2. Dosar nr. 6902/101/2012 având ca obiect procedura insolvenței debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. Sc Tantal 
Company SRL figurează înscrisă în Tabelul de creanțe cu suma de 3.889.551,16 lei. 
La termenul din 30.05.2018 a fost acordat termen în data de 17.10.2018 pentru continuarea demersurilor în procedură, 
recuperarea creanțelor şi valorificarea bunurilor debitoare și ulterior în data de 20.02.2019. Următorul termen acordat 
pentru valorificarea bunurilor debitoarei cât și pentru continuarea demersurilor în procedură a fost stabilit în data de 
29.05.2019, 30.10.2019, respectiv în data de 26.02.2020.. 
3. Dosar nr. 9748/30/2017, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, având ca obiect cererea de chemare în judecată formulată 
de subscrisa în calitate de reclamant în contradictoriu cu SC Bau Center Vest SRL şi SC Elcotrahs-Const SRL, prin care 
se solicită constatarea nulităţii absolute a Contractelor de cesiune de creanţe nr. 245/16.08.2012 şi nr. 246/16.08.2012, 
încheiate între SC MCT Media SRL (actuala SC Bau Center Vest SRL) în calitate de cesionar şi SC Elcotrahs-Const 
SRL în calitate de cedent; repunerea părţilor în situaţia anterioară, respectiv constatarea faptului că SC Tantal Company 
SRL datorează SC Elcotrahs Const SRL suma de 4.443.549 lei ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractelor 
de cesiune de creanţă menţionate. La primul termen de judecată din data de 10.04.2018, în baza art. 411 alin. (1) pct. 2 
teza I din Codul de procedură civilă se suspendă judecata cauzei. Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 
12.06.2018. La termenul de judecată din 12.06.2018 s-a amânat cauza în vederea introducerii în cauză a Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Dolj, în calitate de creditor al SC Elcotrahs - Const SRL pentru data de 11.09.2018. La 
termenul din 11.09.2018 cauza a fost amânată pentru ca reclamanta să depună la dosar soluţia pronunţată cu privire la 
creanţa creditoarei SC Bau Center Vest SRL înscrisă în tabelul definitiv pentru data de 23.10.2018 când instanța 
suspendă judecata acţiunii până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 2021/101/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi. Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării cauzei, ce se va depune la Tribunalul Timiş. 
În această din urmă cauză, Instanța a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, excepţie invocată prin întâmpinare, a respins acţiunea formulată de reclamant în 
contradictoriu cu pârâtul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, ca fiind introdusă împotriva unei persoane 
fără calitate, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului SC Izometal – Magellan SRL, excepţie 
invocată din oficiu și a respins acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul SC Izometal – Magellan 
SRL, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate. 
SC Tantal Company SRL a atacat hotărârea pronunțată de către Tribunalul Mehedinți în dosarul 2021/101/2018, în 
cauză stabilindu-se ca prim termen de judecată la Curtea de Apel Craiova data de 16.04.2019. La acest termen a fost 
amânată ptonunțarea pentru data de 23.04.2019. 
La termenul din 23.04.2019 a fost respins recursul formulat de către lichidatorul judiciar prin intermediul hotărârii nr. 
278. 
IV. Referitor acțiune în anulare acte frauduloase 
Dosar nr. 9708/30/2012/a6 - acţiune în anulare acte frauduloase - SC Bau Center SRL în calitate de pârât. Prin 
Hotararea nr. 320/2016 din data de 19.12.2016 Curtea de Apel Timisoara a respins recursul declarat de pârâta SC Tantal 
Company SRL, reprezentantă prin administrator special Cornu O. M. împotriva sentinţei comerciale nr. 1036 din 18 
august 2016, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 9708/30/2012/a6, în contradictoriu cu reclamanţii intimaţi 
Consultant Insolvenţă SPRL şi Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidatori judiciari ai debitoarei SC Tantal 
Company SRL. A respins recursul declarat de pârâta SC Bau Center Vest SRL împotriva sentinţei comerciale nr. 1036 
din 18 august 2016, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 9708/30/2012/a6, în contradictoriu cu reclamanţii 
intimaţi Consultant Insolvenţă SPRL ŞI Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidatori judiciari ai debitoarei SC Tantal 
Company SRL. Astfel, Tribunalul Timiș a dispus următoarele: 
- anularea transferului patrimonial efectuat de SC Tantal Company SRL către pârâtă, prin intermediul căruia s-au 
înstrăinat următoarele bunuri: Autobasculantă MAN, serie șasiu WMAH372287M483716 nr. înmatriculare TM-12-
CNF, Macara Potain City Kran tip 15.15 C, schelă construcții, Dacia Logan nr. înmatriculare TM-12-PJZ. 
De asemenea, Tribunalul Timiș a obligat pârâta să restituie în patrimoniul SC Tantal Company SRL, bunurile 
menționate anterior, sau în ipoteza în care nu mai există, să restituie contravaloarea acestora așa cum a fost stabilită în 
raportul de expertiză întocmit în cauza: suma de 170.773 lei pentru Autobasculantă MAN, serie șasiu 
WMAH372287M483716 nr. înmatriculare TM-12-CNF, suma de 41.962 lei pentru Macara Potain City Kran tip 15.15 
C, suma de 67.276 lei pentru schelă construcții, suma de 10.616 lei pentru Dacia Logan nr. înmatriculare TM-12-PJZ. 
Astfel, creanța în cuantum de 154.407,73 pe care creditorul SC Tantal Company SRL o deține împotriva SC Bau Center 
Vest SRL – creanță născută în timpul procedurii de insolvență a SC Bau Center Vest SRL, rezultată ulterior 
compensării datoriilor reciproce, comunicată prin BPI nr. 2411/05.02.2018, va fi încasată în totalitate având în vedere 
măsurile adoptate de către lichidatorul judiciar alături de alți creditori ai SC Bau Center Vest SRL. 
Având în vedere faptul că bunul mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C a fost identificat în punctul de lucru al SC 
C&C MH Confort SRL situat în Drobeta Turnu Severin, strada Banoviței nr. 44. Județul Mehedinți,  lichidatorul 
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judiciar va proceda la ajustarea sumei compensate legal între creanțele reciproce deținute de Tantal Company SRL și 
SC Bau Center Vest SRL. 
V. Referitor la bunurile mobile din patrimoniul debitoarei 
Subscrisa împreună cu SC MCT Impex SRL, SC C&C MH Confort SRL SC Izometal-Magellan SRL, SC Izo-Oil SRL 
ne-am exprimat intenția de a propune un plan de reorganizare a activității debitoarei SC Bau Center Vest SRL.  
Astfel, în urma deplasării la sediul SC Bau Center Vest SRL, conform dispozițiilor instanței din dosarul 
7038/30/2015/a46, pronunțate prin Încheierea din 15.05.2019 în șnur cu Încheierea din 29.05.2019,  reprezentanților 
Consultant Insolvență SPRL li s-a adus la cunoștință faptul că în punctul de lucru al SC C&C MH Confort SRL situat în 
Drobeta Turnu Severin, strada Banoviței nr. 44. Județul Mehedinți, se regăsește bunul mobil cu denumirea Macara 
Potain City Kran tip 15.15 C – proprietate SC Tantal Company SRL. 
Reprezentanții lichidatorului judiciar s-au deplasat la adresa indicată de către dl Cornu G., participant la întrunirile 
dintre reprezentanții subscrisei și cei ai SC Bau Center Vest SRL în calitate de administrator al SC Bridgeman SRL, 
creditor al SC MCT Media SRL (actuala Bau Center Vest SRL), constatând faptul că bunul mobil descris anterior se 
regăsește pe platforma proprietate SC C&C MH Confort SRL. 
Pe cale de consecință, s-a procedat la recepționarea acestuia concomitent cu demararea procedurii de evaluare a bunului 
identificat în vederea valorificării. 
Astfel, lichidatorul judiciar a publicat un anunț de selecție oferte pentru angajarea unui expert evaluator, membru 
ANEVAR, în vederea întocmirii unui raport de evaluare pentru bunul mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C. 
În urma analizării ofertelor primite la sediul lichidatorului judiciar a fost desemnată câștigătoare oferta expertului 
evaluator Cojocaru M. – evaluator autorizat, membru titular ANEVAR cu specializările EI – Evaluarea de Întreprinderi, 
de fond de comerț și alte active necorporale, EPI – Evaluarea Proprietății Imobiliare, EBM – Evaluarea Bunurilor 
Mobile prin SC MLM Consulting SRL, care a solicitat pentru efectuarea raportului de evaluare un onorariu de 800 lei, 
sumă în care sunt incluse costurile cu deplasarea, eventuale taxe, impozite, contribuții. Termenul de efectuare a 
evaluării este de 30 zile de la data identificării bunului de către evaluator și punerea la dispoziție a documentelor 
solicitate. 
Expertul evaluator desemnat a întocmit Raportul de evaluare bunuri mobile nr. 73/20.08.2019 prin intermediul căruia a 
stabilit pentru bunul mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C o valoare de piață de 23.100 euro, respectiv 109.200 lei 
(exclusiv TVA). 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea aprobării Regulamentului de 
valorificare a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C, an fabricație 1989, seria nr. 63280. 
VI. Referitor la disp. art. 13 și urm. din Legea nr. 85/2006 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 04.11.2019, la ora 13:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de 
zi: 
„(1). Aprobarea Regulamentului de vânzare a bunului mobil Macara Potain F15-15C. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 20148/24.10.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/Convocare-Adunarea-
Generala-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-in-04.11.2019.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1447/04.11.2019 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Dgtech International  SRL din data de 04.11.2019 a comunicat punct de vedere creditorul 
D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiș, punct de vedere scris cu nr. TMG DEX 65.322/2017/29.10.2019 prin poșta 
electronică în data de 29.10.2019. 
Având în vedere Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, lichidatorul judiciar a constatat că se 
află în imposibilitatea de a adopta o decizie, urmând a proceda la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor în 
vederea aprobării Regulamentului de vânzare a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C identificat în 
punctul de lucru al SC C&C MH Confort SRL situat în Drobeta Turnu Severin, strada Banoviței nr. 44. Județul 
Mehedinți. 
VI. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
Solicitam respectuos judecătorului – sindic să dispună un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii, 
respectiv pentru soluționarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecatăa valorificării bunurilor aflate în averea 
debitoarei și a recuperării creanțelor. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu E. şi Yna Consulting 
SPRL, reprezentant prin asociat coordonator ec. Motoi G. 


