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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Nr.: 1043 Din data de 10.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1200/30/2015; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Crăciun 
Cristina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC Burg Infailibil SRL, cod de identificare fiscală: 4250590; Sediul social: Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, 
jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2539/1993. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 
ap. 14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 
0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL, în 
temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC 
Burg Infailibil SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 10 (zece) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar. 
Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  

în procedura generală de insolvenţă a debitorului SC Burg Infailibil SRL 

Număr dosar 1200/30/2015, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Cristina Crăciun.  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Burg Infailibil SRL 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate 
privind descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 59 alin. 
(1) Din Legea 85/2014, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
6126/22.03.2018. Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate. 
II. Referitor la situaţia plăţilor efectuate conform programului de plăţi aprobat prin planul de reorganizare, aferente 
perioadei 07.04.2017-07.01.2018 (trimestrele V – VII). Plăţile efectuate de către debitorul SC Burg Infailibil SRL 
conform programului de plată a creanţelor aferent planului de reorganizare:  
trimestrul V (perioada 07.04.2017-07.07.2017) 

Nr. Crt. Creditor Nr. și data documentului de plată Suma (lei) 

1 Primăria Lugoj 339,00 
2 Tonescu Finance SARL 20/19.10.2017 12.180,00 
3 DGRFP Timișoara - AJFP Timiș Seria TS623, nr. 20100019551/ 23.10.2017 684,00 

 Total  13.203,00 

trimestrul VI (perioada 07.07.2017-07.10.2017) 

Nr. Crt. Creditor Nr. și data documentului de plată Suma (lei) 

1 Primăria Lugoj OP nr. 1/26.10.2017 339,00 
2 Tonescu Finance SARL OP nr. 21/26.10.2017 12.207,00 
3 DGRFP Timișoara - AJFP Timiș OP nr. 2/26.10.2017 685,00 

 Total  13.231,00 

trimestrul VII (perioada 07.10.2017-07.01.2018) 

Nr. Crt. Creditor Nr. și data documentului de plată Suma (lei) 

1 Primăria Lugoj OP nr. 1/22.01.2018 339,00 
2 Tonescu Finance SARL OP nr. 3/22.01.2018 5.000,00  

3 
D.G.R.F.P. Timișoara – 

A.J.F.P. Timiș OP nr. 2/22.01.2018 685,00  
4 Tonescu Finance SARL OP nr. 4/12.03.2018 7.207,00  

 Total  13.231,00  

III. Referitor la disp. art. 48 şi art. 144 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar a întocmit Raportul privind situația financiară a 
averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de 
reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 517/07.04.2016, privind trimestrul al VII-lea din al doilea an de 
reorganizare. Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 20.03.2017, 
la ora 12:00, la sediul administratorului judiciar din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, 
având ca ordine de zi: 
1). Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 alin. (1) din Legea 85/2014 de administratorul judiciar al 
debitorului SC Burg Infailibil SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate 
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conform graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 517/07.04.2016, privind 
trimestrul VII din anul 2. 
(2). Aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent propuse de administratorul judiciar pentru 
imobilul teren cu spațiu industrial P+1E situat în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E, jud. Timiș, CF nr. 402233 Lugoj. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 22024/21.11.2017.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL au comunicat puncte de vedere 
următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. a R.L., punct de vedere scris cu nr. 110640/15.03.2018, transmis prin e-mail în data de 
15.03.2018. 
2. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș, punct de vedere scris cu nr. TMG DEX 64.003/2016/14.03.2018, 
transmis prin e-mail în data de 14.03.2018. 
3. SC Inorogul Impex SRL, punct de vedere scris cu nr. 5546/14.03.2018. Votul acestui creditor nu va fi luat în 
considerare, având în vedere faptul că, potrivit graficului de plăți aferent planului de reorganizare al activității SC Burg 
Infailibil SRL confirmat de către Tribunalul Timiș prin Sentința civilă nr. 517/07.04.2016, creanța propusă a fi achitată 
acestui creditor este de 0,00 lei, fiind incidente disp. art. 49 alin. (2) lit. c) din Legea 85/2014. 
Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile instituite de 
art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise puncte de vedere din partea 
creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 97,44% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plată 
a creanțelor aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, modificat în urma stingerii creanțelor achitate prin 
plan, confirmat de către Tribunalul Timiș prin Sentința civilă nr. 517/07.04.2016. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL a hotărât următoarele: 
Cu un procent de 97,44% din totalul creanțelor acceptate și ajustate ca urmare a ratelor achitate conform programului de 
plată a creanțelor aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Tribunalul Timiș prin  
Sentința civilă nr. 517/07.04.2016 (respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au 
comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat la cunoștință și a aprobat Raportul întocmit în 
temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL cu 
privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plăți aprobat prin 
planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 517/07.04.2016, privind trimestrul al VII-lea. 
Cu un procent de 97,44% din totalul creanțelor acceptate și ajustate ca urmare a ratelor achitate conform programului de 
plată a creanțelor aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Tribunalul Timiș prin  
Sentința civilă nr. 517/07.04.2016 (respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au 
comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor aprobă ca modalitatea de valorificare a imobilului 
să fie licitaţie publică după cum urmează: 
A) 5 licitații bisăptămânale la prețul de pornire egal cu valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, adică 
174.000 Euro. 
B) 5 licitații bisăptămânale la prețul de pornire redus cu 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, 
adică 156.600 Euro. 
C) 5 licitații bisăptămânale la prețul de pornire redus cu 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, 
adică 139.200 Euro." 
Procesul-verbal nr. 347/20.03.2018 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL a fost depus 
la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 6064/22.03.2018. 
IV. Referitor la situaţia plăţilor efectuate conform programului de plăţi aprobat prin planul de reorganizare, aferente 
perioadei 07.01.2018-07.07.2018 (trimestrele VIII – IX). Potrivit programului de plăți din Planul de reorganizare 
debitoarea avea de efectuat următoarele plăți aferente trimestrului VIII până la data limită de 07.04.2018: 

Grupa 1,  art.159 alin. (1) pct. (3) - Creanţe garantate   Anul II 
Nr. crt. Creditor Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8 

1 Banca Comercială Română SA/Tonescu Finance / APS 12.180 lei 12.207 lei 12.207 lei 32.315 lei 
  

Total grupa 1 -Creanţe garantate 
12.180 lei 12.207 lei 12.207 lei 32.315 lei 

Grupa 3, art. 161 pct. (5)  - Creanţe  bugetare 

Nr. crt. Creditor Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8 
1 D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiș 684 lei 685 lei 685 lei 1.815 lei 
2 Primăria Municipiului Lugoj 339 lei 339 lei 339 lei 898 lei 

  
Total grupa 3 - Creanţe bugetare 

1.023 lei 1.025 lei 1.025 lei 2.713 lei 

Potrivit programului de plăți din Planul de reorganizare debitoarea avea de efectuat următoarele plăți aferente 
trimestrului IX până la data limită de 07.07.2018: 

Grupa 1,  art.159 alin. (1) pct. (3) - Creanţe garantate   Anul III 
Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. 9 Trim. 10 Trim. 11 Trim. 12 

1 Banca Comercială Română SA/Tonescu Finance / APS 12.250 lei 13.621 lei 15.892 lei 609.642 lei 
 

Total grupa 1 -Creanţe garantate 
12.250 lei 13.621 lei 15.892 lei 609.642 lei 
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Grupa 3, art. 161 pct. (5)  - Creanţe  bugetare Anul III 
Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. 9 Trim. 10 Trim. 11 Trim. 12 

1 D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiș 688 lei 765 lei 892 lei 34.233 lei 

2 Primăria Municipiului Lugoj 341 lei 379 lei 442 lei 16.946 lei 

 
Total grupa 3 - Creanţe bugetare 

1.028 lei 1.144 lei 1.334 lei 51.179 lei 

Debitoarea SC Burg Infailibil SRL nu a respectat programul de plăţi aferent planului de reorganizare al activității, 
respectiv nu a efectuat plățile aferente trimestrului VIII și IX.  
V. Referitor la disp. art. 48 şi art. 144 din Legea nr. 85/2014. În temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 
administratorul judiciar a întocmit Raportul privind situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate 
conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 
517/07.04.2016, privind trimestrul al VIII-lea și al IX-lea. Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor în data de 13.08.2018, la ora 12:00, la sediul administratorului judiciar din localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, având ca ordine de zi: 
1). Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 alin. (1) din Legea 85/2014 de administratorul judiciar al 
debitorului SC Burg Infailibil SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate 
conform programului de plată a creanțelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 
517/07.04.2016, privind trimestrul VIII și trimestrul IX. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 14133/17.07.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/convocare-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 13.08.2018, au comunicat 
puncte de vedere următorii creditori: 
• Tonescu Finance S. a R.L., creditor garantat ce deține un procent de 92,25% din totalul creanțelor acceptate și ajustate 
ca urmare a ratelor achitate conform programului de plată a creanțelor aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Tribunalul Timiș prin  Sentința civilă nr. 517/07.04.2016, a transmis următorul vot: " 
Am luat act de prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp.art.144 alin (1) din Legea 85/2014 de administratorul 
judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situația plăților 
efectuate conform programului de plată a creanțelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 
517/07.04.2016, privind trimestrul VIII și trimestrul IX." 
Cu un procent de 92,25% din totalul creanțelor acceptate și ajustate ca urmare a ratelor achitate conform programului de 
plată a creanțelor aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Tribunalul Timiș prin  
Sentința civilă nr. 517/07.04.2016 (respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au 
comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat la cunoștință și a aprobat Raportul întocmit în 
temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL cu 
privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plăți aprobat prin 
planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 517/07.04.2016, privind trimestrul VIII și trimestrul IX. 
Cu un procent de 92,25% din totalul creanțelor acceptate și ajustate ca urmare a ratelor achitate conform programului de 
plată a creanțelor aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Tribunalul Timiș prin  
Sentința civilă nr. 517/07.04.2016 (respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au 
comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat la cunoștință și a aprobat Raportul întocmit în 
temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL cu 
privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform graficului de plăți aprobat prin 
planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 517/07.04.2016, privind trimestrul VIII și trimestrul IX. 
Procesul-verbal nr. 975/13.08.2018 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL a fost depus 
la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 15420/14.08.2018.  
VI. Referitor la litigiile în care societatea debitoare este parte 
1. Dosar nr. 651/252/2015, aflat pe rolul Judecătoriei Lugoj, având ca obiect investire cu formulă executorie, SC Burg 
Infailibil SRL fiind în calitate de intimat iar Compania Naţională de Autostrăzi și Drumuri Naţionale din România SA - 
Direcţia Regională de Drumuri și Poduri Timişoara Secţia Drumuri Naţionale Caransebeş în calitate de petent. 
Administratorul judiciar a solicitat suspendarea prezentului litigiu, în temeiul dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Legea 
85/2014. La termenul din data de 12.03.2015, instanța de judecată a suspendat judecata litigiului. La termenul din data 
de 26.01.2017, se constată perimată cererea formulată de către petenta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România DRDP Timişoara, Secţia Drumuri Naţionale Caransebeş, având ca obiect învestire cu formulă 
executorie. 
2. Dosar nr. 485/252/2015, aflat pe rolul Judecătoriei Lugoj, având ca obiect cerere de valoare redusă, SC Burg 
Infailibil SRL având calitatea de pârât, iar SC Renania Trade SRL reclamant. Administratorul judiciar a solicitat 
suspendarea acestui litigiu, în temeiul dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Legea 85/2014. La termenul din data de 
02.04.2015, instanța de judecată a suspendat litigiul. 
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3. Dosar nr. 37968/4/2014, aflat pe rolul Judecătoriei Sector 4 București, având ca obiect cerere de valoare redusă, în 
care SC Burg Infailibil are calitatea de pârât iar Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România - 
U.N.T.R.R. este reclamant. Administratorul judiciar a solicitat suspendarea acestui litigiu, în temeiul dispozițiilor art. 
75 alin. (1) din Legea 85/2014. La termenul din data de 27.04.2015 judecătorul a suspendat litigiul. 
4. La termenul de judecată din 07.12.2017, judecătorul sindic prin Hotărâre intermediară  1395/2017, a respins cererea 
de faliment introdusă de administratorul judiciar, raportat la hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data 
28.11.2017. 
V. Referitor la cheltuielile ocazionate de procedura insolvenței debitorului Burg Infailibil SRL. Cheltuielile avansate de 
administratorul judiciar în cadrul procedurii de insolvență a debitorului, sunt în cuantum de 2.029,10 lei. 
VI. Referitor la situația financiară a debitorului Burg Infailibil SRL. În ceea ce privește onorariul administratorului 
judiciar, acesta este în cuantum total de 55.500 lei exclusiv TVA (perioada martie 2015 – august 2018), și precizăm 
faptul că retribuția nu a fost încasată până în prezent: 1.500 lei/lună exclusiv TVA x 42 luni = 63.000 lei exclusiv TVA 
Referitor la situația creanțelor pe care debitorul le are de încasat, respectiv de recuperat, precizăm faptul că 
administratorul judiciar a solicitat în nenumărate rânduri, administratorului special – dl. Curuțiu G. I., să comunice 
documentele necesare în vederea recuperării creanțelor, dar acesta nu a înțeles să le pună la dispoziție pentru 
introducerea acțiunilor în vederea recuperării acestor creanțe.  
Din cuprinsul raportului trimestrial întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu disp. art. 144 din Legea 
85/2014 se pot concluziona următoarele: 
1) Debitoarea prin administrator special nu a respectat graficul de plăți aferent Trimestrului VIII și IX, până la termenul 
imperativ de 07.04.2018 și 07.07.2018. 
2) Debitoarea prin administrator special nu a înțeles să prezinte administratorului judiciar evidența contabilă, în sensul 
predării către acesta în vederea efectuării analizei economice – contabile și prezentarea acesteai creditorilor și 
judecătorului sindic. În acest sens administratorul judiciar consideră ca sunt incidente disp. art. 82 alin.(2) raportat la 
art.60 alin.(2) din Legea 85/2014. 
3) Conform disp. art. 82 din Legea 85/2014:  
“1) Debitorul are obligația de a pune la dispoziția administratorului judiciar/lichidatorului judiciar si a creditorului 
detinand cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante toate informatiile si 
documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand platile efectuate in 
ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii si transferurile patrimoniale facute în cei 2 ani anteriori deschiderii 
procedurii, sub sanctiunea ridicarii dreptului de administrare. 
(2) Pentru nepunerea la dispozitia administratorului judiciar/lichidatorului judiciar a informatiilor si documentelor de 
catre persoanele responsabile, judecatorul-sindic va face aplicarea amenzii prevazute la art. 60 alin. (2), in mod 
corespunzator.” Art. 60 din Legea nr. 85/2014: „[...] (2) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu 
amenda judiciara de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul in care acesta, din culpa sau cu rea-credinta, nu isi indeplineste ori 
indeplineste cu intarziere atributiile prevazute de lege sau stabilite de judecatorul-sindic.” În conformitate cu art. 82 alin 
(2) raportat la art. 60 alin (2) din Legea 85/2014, administratorul judiciar a formulat cererea 355/21.03.2018 pentru 
aplicarea amenzii nr. prevăzute la art. 60 alin (2) împotriva administratorului special Curuțiu G. I., cu domiciliul în 
Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș.  
VII. Referitor la valorificarea bunurilor mobile – autoturisme deținute de Burg Infailibil SRL. Având în vedere faptul că 
planul de reorganizare al debitoarei prevede valorificarea activelor - bunuri mobile respectiv: În primul an trimestrul 4 
din planul de reorganizare al activității – valorificarea următoarelor bunuri mobile:  

Marca Serie sasiu Nr. înmatriculare 

Autoturism VOLVO S60 YV1RS743222146910 TM03BRG 
Autoutilitara IVECO Daily – frigorifica ZOFC5980105226940 TM11KWG 
Autoutilitara Mercedes Benz Sprinter 310 D- frigorifica WDB9034111P726315 TM35BRG 

În anul al doilea trimestrul 8 din planul de reorganizare al activității – valorificarea următoarelor bunuri mobile:  
Marca Serie sasiu Nr. înmatriculare 

Autoturism OPEL CORSA B VSX000073P6015633 TM33BRG 

Autoutilitara Mercedes Benz Sprinter 311 CDI- frigorifica WDB9036121R260205 TM56AMR 

Autoutilitara Mercedes Benz Sprinter 413 CDI- frigorifica WDB9046121R138726 TM14BRG 

În anul al treilea trimestrul 12 din planul de reorganizare al activității – valorificarea următoarelor bunuri mobile:  

Marca Serie sasiu Nr. înmatriculare 

Autoturism Toyota Yaris JTDJC123205019273 TM24BRG 
Autoutilitara IVECO Daily – frigorifică ZCFC3573005612218 TM36BRG 

Respectiv, în anul III trimestrul 12 din planul de reorganizare al activității, se prevede vânzarea activului garantat - 
bunului imobil – teren cu spațiu industrial P+1E, situat în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E, jud. Timiș, în suprafață de 1.734 
mp, înscris în CF nr. 402233 Lugoj. 
Având în vedere faptul că Adunarea Creditorilor  convocată în data de 04.11.2016 a aprobat regulamentul de organizare 
a licitațiilor publice, administratorul judiciar a procedat la expunerea pe piață a autoturismelor și organizarea licitațiilor 
publice, în vederea valorificării acestora. Astfel administratorul judiciar a organizat următoarele licitații publice: 
1. S-a organizat astfel licitația publică din data de 30.10.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
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secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 1483/30.10.2017 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
2. S-a organizat astfel licitația publică din data de 06.11.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 1506/06.11.2017 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
3. S-a organizat astfel licitația publică din data de 13.11.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 1551/13.11.2017 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
4. S-a organizat astfel licitația publică din data de 20.11.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 1580/20.11.2017 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
5. S-a organizat astfel licitația publică din data de 27.11.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 1625/27.11.2017 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
6. S-a organizat astfel licitația publică din data de 04.12.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 1641/04.12.2017 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
7. S-a organizat astfel licitația publică din data de 11.12.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 1652/11.12.2017 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
8. S-a organizat astfel licitația publică din data de 18.12.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 1662/18.12.2017 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
9. S-a organizat astfel licitația publică din data de 08.01.2018 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 1/08.01.2018 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
10. S-a organizat astfel licitația publică din data de 15.01.2018 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 12/15.01.2018 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
11. S-a organizat astfel licitația publică din data de 22.01.2018 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
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cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 28/22.01.2018 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
12. S-a organizat astfel licitația publică din data de 29.01.2018 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 47/29.01.2018 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
13. S-a organizat astfel licitația publică din data de 05.02.2018 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație și a procedat la organizarea următoarei 
licitații publice.  
14. S-a organizat astfel licitația publică din data de 12.02.2018 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 130/12.02.2018 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
15. S-a organizat astfel licitația publică din data de 19.02.2018 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul România Liberă și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun 
cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 227/19.02.2018 și a procedat la 
organizarea următoarei licitații publice.  
Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea aprobării unui nou 
regulament de valorificare a bunurilor mobile. 
VIII. Referitor la starea bunurilor debitorului. Autoutilitara Iveco Daily având nr. de înmatriculare TM36BRG a fost 
avariată în urma unui accident. Acest autoturism este scos la vânzare prin licitație publică, în prezent contravaloarea 
acestuia fiind diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv suma de 13,350.00 lei. Administratorul judiciar a 
solicitat administratorului special al debitoarei, dl. Curuțiu I., informații privind persoana responsabilă, asigurarea 
asupra acestui bun mobil. Vom reveni cu informații suplimentare referitoare la acest eveniment. 
IX. Referitor la valorificarea bunurilor imobile din averea debitoarei. Planul de reorganizare al debitoarei prevede 
valorificarea activului garantat - bunului imobil – teren cu spațiu industrial P+1E, situat în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E, 
jud. Timiș, în suprafață de 1.734 mp, înscris în CF nr. 402233 Lugoj, în anul III trimestrul 12 din planul de 
reorganizare: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Având în vedere faptul că Adunarea Creditorilor convocată în data de 20.03.2018 a aprobat modalitatea de valorificare 
a imobilului să fie licitaţie publică după cum urmează: 
a) 5 licitații bisăptămânale la prețul de pornire egal cu valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, adică 
174.000 Euro. 
b) 5 licitații bisăptămânale la prețul de pornire redus cu 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, 
adică 156.600 Euro. 
c) 5 licitații bisăptămânale la prețul de pornire redus cu 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, 
adică 139.200 Euro." 
Astfel administratorul judiciar a organizat următoarele licitații publice: 
1. S-a organizat astfel licitația publică din data de 07.05.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit 
procesul – verbal de licitație nr. 516/07.05.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  

Nr. 
crt 

Denumire Descriere 
Valoare unitară reprezentând 
preţul de pornire stabilit în 

raportul de evaluare 

1 

 
Teren intravilan 

-suprafață de 1.734 mp, 
-categoria curți construcții; 

174.000 Euro  
Depozit de produse congelate 

 

-suprafaţă de 302 mp 
-categoria construcţii industrial şi edilitare 

Total 174.000 Euro 
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2. S-a organizat astfel licitația publică din data de 10.05.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
526/10.05.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
3. S-a organizat astfel licitația publică din data de 15.05.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
564/15.05.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
4. S-a organizat astfel licitația publică din data de 18.05.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
605/18.05.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
5. S-a organizat astfel licitația publică din data de 23.05.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
622/23.05.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
6. S-a organizat astfel licitația publică din data de 04.06.2018 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
677/04.06.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
7. S-a organizat astfel licitația publică din data de 07.06.2018 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
697/07.06.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
8. S-a organizat astfel licitația publică din data de 11.06.2018 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
727/11.06.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
9. S-a organizat astfel licitația publică din data de 15.06.2018 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
764/15.06.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
10. S-a organizat astfel licitația publică din data de 18.06.2018 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
782/18.06.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
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11. S-a organizat astfel licitația publică din data de 25.06.2018 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
816/25.06.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
12. S-a organizat astfel licitația publică din data de 28.06.2018 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
826/28.06.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
13. S-a organizat astfel licitația publică din data de 02.07.2018 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
830/02.07.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
14. S-a organizat astfel licitația publică din data de 06.07.2018 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
878/06.07.2018 și a procedat la organizarea următoarei licitații publice.  
15. S-a organizat astfel licitația publică din data de 10.07.2018 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
891/10.07.2018.  
16. S-a organizat astfel licitația publică din data de 07.09.2018 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 
evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la 
secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL", în cotidianul Evenimentul zilei și pe următoarele site-uri: olx.ro, publi24.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică privind vânzarea terenului 
intravilan și a depozitului de produse congelate a fost trimis spre afișare la Primăria Lugoj. Având în vedere faptul că la 
această licitație nu s-a prezentat niciun cumpărător, administratorul judiciar a întocmit procesul – verbal de licitație nr. 
1036/07.09.2018.  
IX. Referitor la disp. art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014. Urmare a expunerii pe piață a bunurilor imobile și 
organizarea licitațiilor publice, în vederea valorificării acestora, a fost depusă la sediul administratorului judiciar oferta 
directă formulată de SC Ynoil Martop SRL prin administrator Dumbravă F., pentru achiziția bunurilor imobile din 
averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL înscrise în CF nr. 402233 localitatea Lugoj – teren intravilan în suprafață de 
1.734 mp, categoria curți construcții, nr. cad/top. 402233 și depozit de produse congelate în suprafață de 302 mp, 
categoria construcții industrial și edilitare, nr. cad/top. 402233 – C1, la prețul de 100.000 euro exclusiv TVA. 
Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL 
în data de 07.08.2018, la ora 13:00 la sediul acestuia, cu următoarea ordine de zi: 
„(1) Aprobarea ofertei directe formulată de SC Ynoil Martop SRL prin administrator Dumbravă F., pentru achiziția 
bunurilor imobile din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL înscrise în CF nr. 402233 localitatea Lugoj – teren 
intravilan în suprafață de 1.734 mp, categoria curți construcții, nr. cad/top. 402233 și depozit de produse congelate în 
suprafață de 302 mp, categoria construcții industrial și edilitare, nr. cad/top. 402233 – C1, la prețul de 100.000 euro 
exclusiv TVA.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Burg Infailibil SRL a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 14353/19.07.2018 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/convocare-SC-Burg-Infailibil-SRL1.pdf  
La ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.08.2018 au comunicat puncte de vedere următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. a R.L. și Asset Leasing IFN SA, creditor garantat ce deține un procent de 92,25% din totalul 
creanțelor acceptate conform graficului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de 
către Tribunalul Timiș prin Sentința civilă nr. 517/07.04.2016, a transmis punct de vedere scris cu nr. 
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357415/07.08.2018, comunicat prin e-mail în data de 07.08.2018 și a votat astfel: "Solicitam prorogarea discuțiilor la o 
data ulterioară, la care urmează a fi convocată Adunarea Creditorilor." 
2. DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș, creditor bugetar ce deține un procent de 5,18% din totalul creanțelor acceptate 
conform graficului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Tribunalul 
Timiș prin  Sentința civilă nr. 517/07.04.2016, a transmis punct de vedere scris cu nr. TMG DEX 
64.003/2016/03.08.2018, comunicat prin e-mail în data de 06.08.2018 și a votat astfel: " instituția noastră achiesează la 
punctul de vedere al creditorului ce poartă garanție asupra bunului imobil din patrimoniul debitoarei.". 
Cu un procent de 97,44% din totalul creanțelor acceptate conform graficului de plăți aferent Planului de reorganizare al 
activității debitorului, confirmat de către Tribunalul Timiș prin  Sentința civilă nr. 517/07.04.2016 (respectiv un procent 
de 100% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a 
Creditorilor a hotarât prorogarea discuțiilor la o data ulterioară, la care urmează a fi convocată Adunarea Creditorilor.  
Procesul-verbal nr. 965/07.08.2018 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL a fost depus 
la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 15171/08.08.2018.  
Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 22.08.2018, la ora 13:00, 
la sediul administratorului judiciar din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, având ca 
ordine de zi: 
1). Aprobarea ofertei directe formulată de SC Ynoil Martop SRL prin administrator Dumbravă F., pentru achiziția 
bunurilor imobile din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL înscrise în CF nr. 402233 localitatea Lugoj – teren 
intravilan în suprafață de 1.734 mp, categoria curți construcții, nr. cad/top. 402233 și depozit de produse congelate în 
suprafață de 302 mp, categoria construcții industrial și edilitare, nr. cad/top. 402233 – C1, la prețul de 105.000 euro 
exclusiv TVA. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 15142/07.08.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/convocare-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 13.08.2018, au comunicat 
puncte de vedere următorii creditori: 
• DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș, punct de vedere scris cu nr. TMG DEX 64.003/2016/08.08.2018, transmis prin 
e-mail în data de 08.08.2018. Administratorul judiciar constată faptul că Adunarea Creditorilor  nu este legal întrunită, 
nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege. Administratorul judiciar 
constată ca nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru discutarea ordinii de zi. Având în vedere că nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege, administratorul judiciar, constată că Adunarea Generală a Creditorilor nu este legal întrunită 
și se află în imposibilitate de a adopta decizii. Procesul-verbal nr. 999/22.08.2018 al Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Burg Infailibil SRL a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 15714/23.08.2018.  
X. Solicitări adresate judecătorului – sindic. Din cuprinsul rapoartelor trimestriale întocmite de administratorul judiciar 
în conformitate cu disp. art. 144 din Legea 85/2014 se pot concluziona următoarele: 
1) Debitoarea prin administrator special avea îndatorirea de a achita obligaţiile de plată pentru Trimestrul VIII şi 
Trimestrului IX, asumate prin programul de plată aferent Planului de Reorganizare confirmat, până la termenul 
imperativ de 07.04.2018, respectiv până la termenul de 07.07.2018. 
2) Debitoarea prin administrator special nu a înțeles să prezinte administratorului judiciar evidența contabilă, în sensul 
predării către acesta în vederea efectuării analizei economice – contabile și prezentarea acesteia creditorilor și 
judecătorului sindic. În acest sens administratorul judiciar consideră că sunt incidente disp. art. 82 alin. (2) raportat la 
art.60 alin. (2) din Legea 85/2014. 
3) Debitoarea acumulează noi datorii către creditori în timpul procedurii de reorganizare. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că sunt incidente următoarele dispoziții legale: 
"Art. 141. - (1) in urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea 
administratorului judiciar si in conformitate cu planul confirmat, pana cand judecatorul-sindic va dispune, motivat, fie 
incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia debitorului in activitatea de afaceri, fie 
incetarea reorganizarii si trecerea la faliment, potrivit prevederilor art. 145 
(2) Pe parcursul reorganizarii, debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea administratorului 
judiciar, sub rezerva prevederilor art. 85 alin. (5). Actionarii, asociatii si membrii cu raspundere limitata nu au dreptul 
de a interveni in conducerea activitatii ori in administrarea averii debitorului, cu exceptia si in limita cazurilor expres si 
limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare 
(3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca, fara intarziere, schimbarile de structura prevazute in plan.  
Art. 143. - (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii sale aduce pierderi sau se 
acumuleaza noi datorii catre creditorii din cadrul procedurii, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar pot 
solicita oricand judecatorului-sindic sa dispuna intrarea in faliment a debitorului. Cererea se judeca de urgenta si cu 
precadere 
(2) inregistrarea cererii prevazute la alin. (1) nu suspenda continuarea activitatii debitorului pana cand judecatorul-
sindic nu hotaraste asupra ei, prin incheiere 
(3) Titularul unei creante curente, certa, lichida si exigibila mai veche de 60 de zile si un cuantum peste valoarea-prag, 
poate solicita, oricand in timpul planului de reorganizare sau dupa indeplinirea obligatiilor de plata asumate in plan, 
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trecerea la faliment. Cererea sa va fi respinsa de catre judecatorul-sindic in situatia in care creanta nu este datorata, este 
achitata sau debitoarea incheie o conventie de plata cu acest creditor.  
Art. 145. - (1) Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, in conditiile art. 71, intrarea in 
faliment in urmatoarele cazuri: C. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile 
stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii 
sale;"  
 Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului din data de 13.08.2018, subscrisa a formulat 
cerere în temeiul disp. art. 143 și art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, prin intermediul căreia a solicitat 
trecerea debitorului în procedura generală de faliment. Solicităm respectuos judecătorului – sindic să dispună trecerea 
debitorului SC Burg Infailibil SRL în procedura generală de faliment prevăzută de Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


