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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 630 Din data de 11.06.2019 
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. 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. Lichidator 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 lichidator 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 de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Burg Infailibil 
SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  

în procedura de faliment 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 
Lichidator 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. 
6143/25.03.2019. Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate. 
II. Referitor la disp. art. 84 și 87 din Legea nr. 85/2014. Conform Procesului-verbal nr. 105/05.02.2019, depus la 
dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 2565/06.02.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Burg Infailibil 
SRL din data de 05.02.2019 a hotărât: 
1. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Burg Infailibil SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de operațiunile întreprinse de 
administratorul special Curuțiu Gh. I. în perioada de observație și reorganizare judiciară a debitoarei SC Burg Infailibil 
SRL, fără avizul administratorului judiciar.  
2. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Burg Infailibil SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de operațiunile întreprinse de 
administratorul special Curuțiu Gh. I. în procedura de faliment a debitoarei SC Burg Infailibil SRL, fără avizul 
lichidatorului judiciar. 
3. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Burg Infailibil SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor solicită lichidatorului judiciar 
formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului special Curuțiu Gh. I. în temeiul disp. art. 
84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014, având în vedere cele expuse la punctele 1 și 2 de pe 
ordinea de zi. 
4. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Burg Infailibil SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor confirmă lichidatorul judiciar 
desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa civilă nr. 962 din data 13.09.2018 pronunţată în dosarul nr. 1200/30/2015 
de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, respectiv practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
Lichidatorul judiciar reprezentat convențional de către Cabinet de avocat „Duțulescu L.”, a formulat și a înaintat la 
Judecătoria Lugoj, Secția Civilă, cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu administratorul special Curuțiu Gh. 
I. prin care a soliciat: 
În principal: obligarea pârâtului la predarea către SC Burg Infailibil SRL a următoarelor bunuri mobile: 
• Autoturism Volvo S60,   nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910; 
• Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu ZOFC5980105226940, aflate în 
patrimoniul SC Burg Infailibil SRL 
În subsidiar: în eventualitatea în care bunul nu mai există ori există impedimente de orice natură pentru preluarea 
acestuia de către reclamantă, obligarea pârâtului la plata sumei de 13.760 lei reprezentând contravaloarea următoarelor 
bunuri mobile: 
• Autoturism Volvo S60,   nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910 – 7.100 lei; 
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• Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu ZOFC5980105226940 – 6.660 lei, 
aflate în patrimoniul SC Burg Infailibil SRL – valoare stabilită prin intermediul Raportului de evaluare nr. 
41/26.08.2015, în cadrul procedurii procedurii de insolvenţă a SC Burg Infailibil SRL,  
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
De asemenea, lichidatorul judiciar va înainta Tribunalului Timiș cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
administratorului special Curuțiu Gh. I. în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 
85/2014. 
III. Referitor la disp. art. 155 din Legea nr. 85/2014. Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitoarei SC 
Burg Infailibil SRL prevăzut de disp. art. 155 din Legea nr. 85/2014 a fost depus la dosarul cauzei, iar anunțul privind 
depunerea raportului de evaluare la dosarul cauzei a fost publicat în BPI nr. 6998/05.04.2019.  
Conform Raportului de evaluare bunuri mobile – mijloace de transport – mijloace fixe și obiecte de inventar din 
patrimoniul debitorului SC Burg Infailibil SRL nr. 47/01.04.2019, valoarea de piață a bunurilor evaluate este prezentată 
mai jos: 

Nr. 
crt. 

Denumire bunuri mobile / Mijloace 
fixe și Obiecte de inventar 

Cant. Valoare de 
piață  lei / buc 

Valoare de 
piață euro / buc 

Valoare de piață  
lei / Total 

Valoare de piață 
euro / Total 

1 Electrostivuitor om carelli 1 2.500 525 2.500 525 
2 Rafturi metalice europaleti 12 20 4 240 48 
3 Lisa cu cantar 1 150 32 150 32 
4 Lisa 1 75 15 75 15 
5 Masa birou 2 15 3 30 6 
6 Dulap documente 6 30 6 180 36 
7 Calculator pc dell 1 25 5 25 5 
8 Calculator pc - defect 1 2 1 2 1 
9 Imprimanta hp 2 30 6 60 12 

10 Imprimanta etichete 1 20 4 20 4 
11 Scaun birou 1 3 1 3 1 
12 Masa inox 1 135 28 135 28 
13 Cantar electronic acs 15 kg 1 2 1 2 1 
14 Cantar electronic 150 kg 1 90 19 90 19 

  Total lei  3.512 lei 
 

                                                                  Total euro 732 euro 

 
Nr. 
crt. 

Denumire Bunuri Mobile Valoare Deșeuri 

 Lei Euro 
1 Autoturism Opel Corsa, TM-33-BRG 600 126 
2 Autoturism Toyota Yaris, TM-24-BRG 785 165 
3 Autoutilitara Iveco Daily, TM-36-BRG 2.060 433 
4 Autoutilitara Mercedes-Benz Sprinter 310, TM-35-BRG 2.210 464 
5 Autoutilitara Mercedes-Benz Sprinter 413, TM-14-BRG 2.040 428 
6 Autoutilitara Mercedes-Benz Sprinter 311, TM-56-AMR 1.700 357 

Total 9.395 lei 1.973 euro 

IV. Referitor la disp. art. 156 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 156 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul 
judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL în data de 
12.04.2019, la ora 11:00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului de evaluare bunuri mobile – mijloace de transport – mijloace fixe și obiecte de inventar din 
patrimoniul debitorului SC Burg Infailibil SRL nr. 47/01.04.2019. 
(2). Aprobarea regulamentului de valorificare prin licitație publică a bunurilor mobile – mijloace de transport – mijloace 
fixe și obiecte de inventar din patrimoniul debitorului SC Burg Infailibil SRL, propus de lichidatorul judiciar.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 6963/04.04.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Convocare-Adunarea-
Generala-a-Creditorilor-SC-Burg-Infailibil-SRL-in-04.04.2019.pdf  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. à R.L. – creditor chirografar ce deține un procent de 24.211% din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL și publicat în BPI 
nr. 301/08.01.2019, a transmis votul nr. 92571/06.04.2019, prin poștă electronică, în data de 09.04.2019. 
2. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 8,238% din totalul creanțelor 
înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL și 
publicat în BPI nr. 301/08.01.2019, a transmis votul nr. TMG DEX 64.003/2016/08.04.2019, prin poștă electronică în 
data de 10.04.2019. 
Conform Procesului – verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 428/12.04.2019, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitoarei SC Burg Infailibil SRL din data de 12.04.2019 a hotărât: 
1. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Burg Infailibil SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de Raportul de evaluare 
bunuri mobile – mijloace de transport – mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul debitorului SC Burg 
Infailibil SRL nr. 47/01.04.2019.  
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2. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Burg Infailibil SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat regulamentul de valorificare 
prin licitație publică a bunurilor mobile – mijloace de transport – mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul 
debitorului SC Burg Infailibil SRL, propus de lichidatorul judiciar. 
Procesul – verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 428/12.04.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 7670/25.04.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Burg-Infailibil-SRL-din-
12.04.2019.pdf  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 12.04.2019, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 100% din prețul 
de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. Astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 03.05.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, 
www.licitatii-insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și în cotidianul Evenimentul 
Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie.  
2. Licitația publică organizată în data de 10.05.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, 
www.licitatii-insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și în cotidianul Evenimentul 
Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 531/10.05.2019.  
3. Licitația publică organizată în data de 17.05.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, 
www.licitatii-insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și în cotidianul Evenimentul 
Zilei. Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 555/17.05.2019, la licitația publică din 17.05.2019 s-a înscris 
ofertantul SC Murodel SRL, CUI 37280120, J18/263/27.03.2017 cu sediul social Municipiul Târgu Jiu, str. Călărași, nr. 
22, camera nr. 1, jud. Gorj, prin reprezentant Mihai I., prin intermediul ofertei de cumpărare a oferit suma de 3.195,00 
lei exclusiv TVA, pentru următoarele bunuri mobile: 

Nr. 
crt. 

Denumire bunuri mobile / 
Mijloace fixe si Obiecte de 

inventar 
Cant 

Valoare de 
piata  lei / buc 

Valoare de piata 
euro / buc 

Valoare de 
piata  lei / 

total 

Valoare de piata 
euro / total 

1 Electrostivuitor Om Carelli 1 2,500 525 2,500 525 
2 Rafturi metalice Europaleti 12 20 4 240 48 
3 Lisa cu cantar 1 150 32 150 32 
4 Lisa 1 75 15 75 15 

11 Scaun birou 1 3 1 3 1 
12 Masa Inox 1 135 28 135 28 
13 Cantar Electronic ACS 15 kg 1 2 1 2 1 
14 Cantar Electronic 150 kg 1 90 19 90 19 

 Total 2,975 625 3,195 669 

din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite. 
Conform foii de vărsământ din data de 17.05.2019 ofertantul a depus în contul SC Burg Infailibil SRL deschis la banca 
Transilvania suma de 450,00 lei, reprezentând contravaloare caiet de sarcini 119 lei precum și garanție participare 
licitație 331,00 lei. Conform Actului de adjudecare din data de 21.05.2019, adjudecatarul a achitat suma de 3.471,05 lei, 
reprezentând diferența de preț pentru bunurile mobile adjudicate prin procesul-verbal nr. 555/17.05.2019. Astfel, 
bunurile mobile anterior menționate au fost adjudecate de SC Murodel SRL.  
4. Licitația publică organizată în data de 24.05.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, 
www.licitatii-insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și în cotidianul Evenimentul 
Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 580/24.05.2019.  
5. Licitația publică organizată în data de 31.05.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, 
www.licitatii-insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și în cotidianul Evenimentul 
Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul-verbal de licitaţie nr. 602/31.05.2019.  
6. Licitația publică organizată în data de 14.06.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
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"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, 
www.licitatii-insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și în cotidianul Evenimentul 
Zilei. Până la data întocmirii prezentul raport, nu s-a înscris niciun ofertant pentru participarea la licitația publică din 
14.06.2019. 
Lichidatorul judiciar va continua organizarea de licitații publice în vederea valorifcării bunurilor mobile din averea 
debitorului SC Burg Infailibil SRL. 
V. Referitor la cererea de plată a creanței curente formulată de către Primăria Municipiului Lugoj. În data de 
21.03.2019, la sediul lichidatorului judiciar al debitoarei SC Burg Infailibil SRL a fost transmisă cererea de plată 
formulată de către Primăria Municipiului Lugoj – Direcția Economică – Serviciul Impozite și Taxe,  înregistrată sub nr. 
22946 din 17.03.2019, privind creanțele înscrise în decizia anexată cu nr. 22684/18.03.2019, spre a fi recunoscute de 
lichidatorul judiciar și achitate.  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor atașate acesteia și a constatat faptul că 
bunurile pentru care Primăria Municipiului Lugoj – Direcția Economică – Serviciul Impozite și Taxe a calculat 
obligația subscrisei în cuantum de 18.505 lei reprezentând impozite și taxe sunt urmatoarele: 
1. Clădire situată în str. Tapiei nr. 49E – impozit calculat în cuantum de 14.933 lei; 
2. Teren curte situat în str. Tapiei nr. 49E, CF 10349, suprafață totală 1700mp – impozit calculat în cuantum de 243 lei; 
3. Autoturism Opel Corsa B, nr. înmatriculare TM 33 BRG, serie șasiu VSX000073P6015633 - impozit calculat în 
cuantum de 49 lei; 
4. Autoturism Volvo S60, nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910 - impozit calculat în 
cuantum de 948 lei; 
5. Autoturism Toyota Yaris, nr. înmatriculare  TM 24 BRG, serie șasiu JTDJC123205019273 - impozit calculat 
în cuantum de 57 lei; 
6. Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu ZOFC5980105226940 - impozit 
calculat în cuantum de 425 lei; 
7. Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 311 CDI – frigorifică, nr. înmatriculare TM 56 AMR, serie șasiu 
WDB9036121R260205 - impozit calculat în cuantum de 334 lei; 
8. Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 413 CDI – frigorifică, nr. înmatriculare TM 14 BRG, serie șasiu 
WDB9046121R138726 - impozit calculat în cuantum de 334 lei; 
9. Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 310 D – frigorifică, nr. înmatriculare TM 35 BRG, serie șasiu 
WDB9034111P726315 - impozit calculat în cuantum de 456 lei; 
10. Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 36 BRG, serie șasiu ZCFC3573005612218 - impozit 
calculat în cuantum de 365 lei; 
11. VW POLO, serie M: 172254, serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964 - impozit calculat în cuantum de 57 lei; 
12. SEAT INCA, serie M: 056025, serie șasiu VSSZZZ9KZ2RO016393 - impozit calculat în cuantum de 304 lei. 
Lichidatorul judiciar apreciază că suma de 15.537 lei (constituită din: impozit calculat în cuantum de 14.933 lei aferent 
clădirii situată în str. Tapiei nr. 49E –lei; impozit calculat în cuantum de 243 lei aferentă terenului curte situat în str. 
Tapiei nr. 49E, CF 10349, suprafață totală 1700mp; impozit calculat în cuantum de 57 lei aferent bunului imobil VW 
POLO, serie M: 172254, serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964; impozit calculat în cuantum de 304 lei aferent bunului 
imobil SEAT INCA, serie M: 056025, serie șasiu VSSZZZ9KZ2RO016393) solicitată de către Primăria Municipiului 
Lugoj nu este datorată de către subscrisa motivat de următoarele: 
- în listele de inventariere întocmite la data intrării în procedura de faliment nu se regăsesc (nu existau faptic) în averea 
debitoarei bunurile: VW POLO, serie M: 172254, serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964 și SEAT INCA, serie M: 
056025, serie șasiu VSSZZZ9KZ2RO016393.  
- bunul imobil situat în localitatea Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș, înscris în CF nr. 402233 Localitatea Lugoj, nr. 
Cad/top: 402233 – compus din teren intravilan în suprafață de 1.734 mp, categoria curți construcții și depozit de 
produse congelate, în suprafață de 302 mp, categoria construcții industrial și edilitare (402233 – C1) a fost valorificat de 
către subscrisa prin licitație publică, întocmindu-se contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1765 din 20 
decembrie 2018 de către BIN Dzaka M..   
Lichidatorul judiciar va proceda la solicitarea către administratorul special a înscrisurilor justificative aferente scoaterii 
din evidența contabilă a debitoarei SC Burg Infailibil SRL a bunurilor de natura mijloacelor de transport:  VW POLO, 
serie M: 172254, serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964 și SEAT INCA, serie M: 056025, serie șasiu 
VSSZZZ9KZ2RO016393, precum și a declarațiilor depuse către Serviciul Impozite și Taxe Lugoj. 
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar nu a fost contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în BPI nr. 
6143/25.03.2019 a raportului lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura 
de faliment a debitorului SC Burg Infailibil SRL întocmit pentru termenul de judecată din 28.03.2019. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la contestarea deciziei de impunere nr. 22684 din 18.03.2019.  
Astfel, prin Dispoziția privind soluționarea contestației înregistrată cu nr. 28618/02.04.2019 formulată de Consultant 
Insolvență SPRL în calitate de lichidatorul judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL s-a dispus: 
At. 1. Se admite în parte contestația nr. 28618/02.04.2019 formulată Consultant Insolvență SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL având CUI 4250590, J35/2539/1993 astfel: 
- În ceea ce privește impozitul pe clădiri și impozitul pe teren aferent imobilului din Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E 
recalcularea creanțelor fiscale aferente anului 2019 prin scăderea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren, în 
conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare nr. 1765/20.12.2018 și emiterea unei noi decizii de impunere 
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- În ceea ce privește impozitul pe mijloacele de transport se respinge solicitarea contestatoarei. 
Art. 2 Conform prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, prezenta 
poate fi atacată la Tribunalul Timiș, în termenul de 6 luni de la data comunicării.  
VI. Referitor la cheltuielile ocazionate de procedura de faliment a debitorului Burg Infailibil SRL. Cheltuielile avansate 
de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment a debitorului și nerecuperate până în prezent, sunt în cuantum de 
693,65 lei. 
VII. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
un nou termen în vederea continuării procedurii faliment a debitoarei SC Burg Infailibil SRL, evaluarea și valorificarea 
bunurilor mobile din averea debitoarei, formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului special Curuțiu 
Gh. I., pentru actele și operațiunile efectuate cu încălcarea disp. art. 84 și 87 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


