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Număr dosar: 1200/30/2015  
Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Crăciun Cristina 
Temei juridic: art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014   
Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL - reprezentat prin asociat 
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Raportul administratorului judiciar al debitorului  
SC Burg Infailibil SRL  

"în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement"   

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 

 
 

TRIMESTRUL VIII și TRIMESTRUL IX 
 

07.01.2018– 07.07.2018 
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1. PREAMBUL 

Prin Sentința Civila nr. 517/07.04.2016,  pronunțată în dosarul nr.  
1200/30/2015 judecătorul sindic a confirmat planul de reorganizare 
propus de către debitorul SC Burg Infailibil SRL prin administrator special 
Curuțiu G. I.. 

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. 
 

2. Situația financiară a averii debitorului 

Administratorul judiciar a transmis solicitări administratorului special 
Curuțiu I., atât prin poștă, cu scrisoare cu confirmare de primire, prin 
poșta electronică, cât și prin apeluri telefonice, în vederea predării 
documentelor financiar-contabile necesare pentru a efectua analiza situației 
financiare ale debitoarei, cât și comunicarea dovezilor de plată a ratelor 
prevăzute prin planul de reorganizare aferente trimestrului VIII și IX. (Anexa 1) 

Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul special 
Curuțiu I. nu a înțeles să răspundă solicitărilor administratorului judiciar 
de a preda documentele financiar-contabile aferente perioadei ianuarie 
2018 – iunie 2018, astfel că administratorul judiciar a fost în 
imposibilitatea analizei situației economice a debitoarei pentru perioada 
ianuarie 2018 – iunie 2018 aferenta trimestrului VIII și IX din Planul de 
reorganizare.  
 

În conformitate cu art. 82 alin (2) raportat la art. 60 alin (2) din Legea 
85/2014, administratorul judiciar va formula cerere pentru aplicarea amenzii 
prevăzute la art. 60 alin (2) împotriva administratorului special Curuțiu G. I..   

 
3. Situaţia plăților efectuate conform programului de plăți 

aprobat prin planul de reorganizare, aferente perioadei 07.01.2018 – 
07.04.2018 (trimestrul al VIII-lea) și perioadei 07.04.2018 – 07.07.2018 
(trimestrul al IX-lea) 
 

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 
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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 

    

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.  
 

4. Referitor la situaţia datoriilor acumulate de către debitor în 
cadrul procedurii de reorganizare judiciară 
 

Conform Deciziei de impunere pentru anul 2018 nr. 19734/28.02.2018 
emisă de Primăria Municipiului Lugoj, debitoarea SC Burg Infailibil 
înregistrează obligaţii de plată aferente anului 2018 faţă de bugetul local 
Lugoj în cuantum total de 18.459 lei.  

Conform Notei de plată nr. 2 din data de 11.07.2018, emisă de 
Municipiul Lugoj, debitoarea SC Burg Infailibil SRL înregistrează la data de 
11.07.2018 obligații curente la bugetul local în cuantum total de 54.530 lei. 
(Anexa 2) 
 
 5. Solicitări  
 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. 
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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 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, 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;"  
  
 Administratorul judiciar prezintă Adunării Comitetului Creditorilor 
concluziile prezentului raport aferent Trimestrului VIII și Trimestrului IX din 



 
  

5 
 

  

Planul de Reorganizare al debitoarei SC Burg Infailibil SRL şi solicită 
respectuos aprobarea acestora, în temeiul disp. art. 144 alin. (1) teza II-a din 
Legea nr. 85/2014. De asemenea administratorul judiciar solicită Comitetului 
Creditorilor debitoarei SC Burg Infailibil SRL mandatarea acestuia pentru 
introducerea cererii de faliment întemeiată pe disp. art. 143 şi art. 145 alin. 
(1) lit. C din Legea nr. 85/2014. 
  
 
Termen procedural: 13.09.2018. 
 
 

Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  
 reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
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Număr dosar: 1200/30/2015 
Termen procedural: 13.09.2018 

 
 
 

OPIS 
 

 
 
 

Anexa 1 – Dovezi comunicare/solicitare documente contabile;   

Anexa 2 – Decizie de impunere pentru anul 2018 nr. 19734/28.02.2018 Nota 
de plată nr. 2/11.07.2018; 

 

 
 
 
 
 
 
 

Administrator judiciar  CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL 
prin asociat coordonator ec. Popescu George 

 
 
 
 
 
 


