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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 255 Din data de 28.02.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2718/115/2015; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător sindic Juca Petru. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul 
arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL, cod de identificare fiscală: 15392050; cu sediul în localitatea Caransebeș, str. Valea 
Mare, nr. 23, ap. 1, jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/253/2003. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul social: în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL conform 
Încheierii civile nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2718/115/2015, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 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 A.C.M. Zarco SRL, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
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 A.C.M. Zarco SRL  

Număr dosar: 2718/115/2015, Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Judecător sindic Juca Petru. 
Temei juridic: art. art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL. 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 59 alin. (1) şi art. 117 din Legea 85/2014. Raportul 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 A.C.M. Zarco SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
3211/14.02.2019 și depus la dosarul cauzei. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport de 
activitate. 
II. Referitor la litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată în care debitoarea este parte 
• Dosar nr. 2718/115/2015/a3 aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin, având ca obiect anulare acte frauduloase – 
prin care lichidatorul judiciar solicită anularea actelor  frauduloase constând în cesionarea creanței în cuantum total de 
218.291,27 lei, deținută de către cedentul SC A.C.M. Zarco SRL împotriva debitorului cedat SC Selina SRL, către 
pârâta Alupoie L. - expert contabil, prin intermediul Contractelor de cesiune de creanţă nr. 19/30.04.2015, precum şi 
anularea plăţii în cuantum de 105.838,64 lei, efectuată de către SC A.C..M Zarco SRL către creditorul Botoş M. I., 
înregistrată în evidenţa operativă fiscală a debitoarei conform Notei Contabile din data de 01.08.2015, repunerea 
părţilor în situaţia anterioară efectuării plăţilor menţionate. La termenul de judecată din data de 20.12.2018, se amână 
cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 27.12.2018. La termenul de judecată din data de 
27.12.2018 prin Hotărârea nr. 407/27.12.2018 este admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către 
pârâta SC Selina SRL şi, în consecinţă, respinge acţiunea reclamantului în contradictoriu cu această pârâta ca fiind 
introdusă împotriva unei persoane care nu are calitate procesuală pasivă. Admite în parte acţiunea în anulare astfel după 
cum a fost precizată a reclamantului Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC 
ACM Zarco SRL, în contradictoriu cu pârâtele SC ACM Zarco SRL, reprezentată de curator special av Tăpârdea D. şi 
Botoş M. I.. Admite în parte cererea de intervenţie accesorie formulată de către creditoarea DGRFP Timişoara, prin 
AJFP Caraş-Severin. Dispune anularea plăţii în cuantum de 67.347 lei efectuată de către debitoarea SC ACM Zarco 
SRL către pârâta Botoş M. I., înregistrată în evidenţa fiscală a debitoarei prin Nota contabilă din data de 01.08.2015. 
Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară efectuării plăţii în sensul că obligă pârâta la restituirea către debitoare a 
sumei de 67.347 lei. Respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de către reclamant împotriva pârâtelor Alupoie L., SC 
Copisa Construcţii SRL, ACM Zarco Center SRL, SC Part Truck Construct SRL. Obligă pârâta Botoş M. I. să plătească 
debitoarei ACM Zarco SRL suma de 2000 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, compensând în rest celelalte cheltuieli 
de judecată. Lichidatorul judiciar urmeaza sa formuleze apel impotriva solutiei primei instante. 
• Dosar nr. 2718/115/2015/a4 aflat pe rolul Tribunalului Caraş - Severin, având ca obiect anulare acte frauduloase – 
prin care lichidatorul judiciar solicită anularea actului  fraudulos constând în cesionarea creanţei în cuantum total de 
27.528 lei, deţinută de către cedentul SC A.C.M. Zarco SRL împotriva debitorului cedat SC Copisa Construcţii SRL, 
către pârâta Alupoie L. - expert contabil, prin intermediul Contractului de cesiune de creanţă nr. 17/30.04.2015, precum 
şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de cesiune de creanţă menţionat. La termenul de 
judecată din data de 04.05.2017, s-a admis cererea formulată de către pârâta Botoş I. M. prin avocat ales şi s-a dispus 
conexarea la dosarul nr. 2718/115/2015/a3. 
• Dosar nr. 2718/115/2015/a5 aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin, având ca obiect anulare acte frauduloase – 
prin care lichidatorul judiciar solicită anularea actului  fraudulos constând în cesionarea creanței în cuantum total de 
100.622,78 lei, deținut de către cedentul SC A.C.M. Zarco SRL împotriva debitorului cedat SC Selina SRL, către pârâta 
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A.C.M. Zarco Center SRL, prin intermediul Contractului de cesiune de creanţă nr. 4/25.06.2015, repunerea părţilor în 
situaţia anterioară încheierii contractului de cesiune de creanţă menţionat. La termenul de judecată din data de 
04.05.2017, s-a admis cererea formulată de către pârâta Botoş I. M. prin avocat ales și s-a dispus conexarea la dosarul 
nr. 2718/115/2015/a3. 
• Dosar nr. 2718/115/2015/a6 aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin, având ca obiect anulare acte frauduloase – 
prin care lichidatorul judiciar solicită anularea actelor  frauduloase constând în cesionarea creanțelor în cuantum total de 
489.136,98 lei, deținute de către cedentul SC A.C.M. Zarco SRL împotriva debitorului cedat SC Copisa Construcții 
SRL, către pârâta A.C.M. Zarco Center SRL, prin intermediul Contractului de cesiune de creanţă nr. 2/25.06.2015, 
repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de cesiune de creanţă menţionat. La termenul de judecată 
din data de 04.05.2017, s-a admis cererea formulată de către pârâta Botoş I. M. prin avocat ales și s-a dispus conexarea 
la dosarul nr. 2718/115/2015/a3. 
• Dosar nr. 2718/115/2015/a8 aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin – având ca obiect acţiune în nulitate. Cauza a 
avut termen de judecată la data de 14.09.2017. Subscrisa a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâților 
SC A.C.M. Zarco SRL și Botoș M. I., prin intermediul căreia a solicitat următoarele: 
- constatarea nulităţii absolute a plăţii în cuantum de 146.194,51 lei, efectuată de către SC A.C.M. Zarco SRL prin 
administrator Botoş M. I., cu încălcarea disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014, către aceeaşi Botoş M. I., plată înregistrată 
în evidenţa contabilă a debitoarei prin operaţiunea contabilă de restituire creditare firmă către asociaţi – cont 4551, sold 
debitor cu suma de 146.194,51 lei din Balanţa de verificare a A.C.M. Zarco SRL aferentă lunii ianuarie 2016,  
- repunerea părţilor în situaţia anterioară efectuării plăţii sus – menţionate, în sensul obligării pârâtei Botoş M. I. la 
restituirea către debitoarea SC A.C.M. Zarco SRL a sumei de 146.194,51 lei; 
- obligarea pârâtei Botoş M. I. la plata către SC A.C.M. Zarco SRL a dobânzii legale penalizatoare aferentă sumei în 
discuţie în cuantum de 146.194,51 lei, calculată de la data plăţii 30 ianuarie 2016 şi până la data restituirii efective. 
La termenul din 18.07.2018 instanta admite acţiunea formulată de către reclamanta Consultant Insolvenţă SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC ACM Zarco SRL, în contradictoriu cu debitoarea SC ACM Zarco SRL, 
prin administrator special, şi pârâta Botoş M. I.. Constată nulitatea absolută a plăţii în cuantum de 146.194,51 lei 
efectuată de către debitoarea SC ACM Zarco SRL, prin administrator special Botoş M. I., către pârâta Botoş M. I. din 
Balanţa de verificare a ACM Zarco SRL aferentă lunii ianuarie 2016, în contul 4551 – restituire creditare firmă către 
asociaţi. Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară efectuării plăţii în sensul obligării pârâtei Botoş M. I. la 
restituirea către debitoare a sumei de 146.194,51 lei, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare aferentă debitului 
principal, calculată de la data de 30.01.2016 şi până la data restituirii efective. 
SC ACM Zarco SRL, prin administrator special Botoş M. I. a formulat apel. 
La primul termen de judecată din data de 20.11.2018 se amână judecarea cauzei raportat la cererea de amânare 
formulată și pentru a da posibilitate apelantei de a timbra în mod legal apelul declarat. 
La următorul termen de judecată stabilit în data de 04.12.2018 se amână cauza pentru termenul de judecată stabilit în 
data de 15.01.2019, pentru lipsă de apărare. 
La termenul de judecată din data de 15.01.2019 prin Hotărârea nr. 26/15.01.2019 este anulat ca netimbrat apelul 
declarat de apelanta pârâta Botoş M. I. în calitate de administrator special al societăţii debitoare SC A.C.M. Zarco SRL, 
în contradictoriu cu intimatul reclamant Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator al societăţii SC A.C.M. 
Zarco SRL, împotriva sentinţei civile nr. 235/JS din data de 18 iulie 2018 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în 
dosarul nr. 2718/115/2015/a8, având ca obiect acţiune în nulitate. 
Lichidatorul judiciar urmeaza sa demareze procedura de executare silita împotriva debitorului Botoş M. I pentru suma 
de 146.194,51 lei plus dobânda legală penalizatoare calculată de la data de 30 ianuarie 2016 până la data restituirii 
efective. 
• Dosar nr. 2718/115/2015/a11 aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin – având ca obiect contestația formulată de 
Botoş M. I. împotriva raportului de evaluare a bunurilor mobile din averea debitoarei. Subscrisa a formulat întâmpinare 
față de obiecțiunile la raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea SC A.C.M. Zarco SRL, formulate de Botoș M. 
I., prin intermediul căreia, am solicitat respectuos onoratei instanțe, să dispună: I. Pe cale de excepție: înţelegem s-a 
invocat excepția netimbrării contestaţiei solicitând anularea acesteia ca netimbrată; II. Pe fond, respingerea obiecțiunilor 
ca fiind neîntemeiate. S-a stabilit primul termen de judecată în data de 26.10.2017. La termenul de judecată din data de 
26.10.2017, s-a amânat cauza pentru următorul termen de judecată din data de 23.11.2017, în vederea îndeplinirii 
procedurii de citare cu creditoarea SC Mol Romania Petroleum Products SRL şi a părţilor lipsă. La termenul de 
judecată din data de 18.01.2018, cauza s-a amânat pentru data de 15.02.2018, în vederea refacerii adresei către expertul 
evaluator cu menţiunea de a răspunde la obiecţiunile formulate cu privire la raportul de evaluare efectuat. La termenul 
din data de 20.09.2018 a fost respinsa ca neîntemeiată acţiunea formulată de către reclamanta creditoare Botoş M. I. în 
contradictoriu cu debitoarea SC ACM Zarco SRL, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. Obligă 
reclamanta să plătească debitoarei suma de 1000 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.  
• Dosar nr. 7689/299/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, având ca obiect pretenții în cuantum de 
7.096,94 lei, în proces cu SC Copisa Construcții SRL în calitate de pârât. Primul termen s-a acordat la data de 
07.06.2018. La termenul din data de 20.09.2018, in temeiul art. 242 C.pr.civ. suspendă judecata cauzei pentru 
neîndeplinire de obligaţii de către reclamant.  
Administratorul special al debitoarei Botoș M. I. a predat lichidatorului judiciar contractul nr. CN6074-0004/14 din data 
27.10.2014, cod lucrare 3080 încheiat între SC Copisa Construcții SRL și SC A.C.M. Zarco SRL și contractul nr. 
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CN6074-0007/15 din data de 11.03.2015, cod lucrare 6074 încheiat între SC Copisa Construcții SRL și SC A.C.M. 
Zarco SRL. Lichidatorul judiciar va formula cerere de repunere pe rol a dosarului nr. 7689/299/2018. 
III. Referitor la valorificarea bunului imobil din averea debitoarei. În conformitate cu hotărârile Adunării Generale a 
Creditorilor societății A.C.M. Zarco SRL, pentru data de 25.05.2018, prin care a fost aprobat regulamentul de 
valorificare prin licitaţie publică a activului constând în bun imobil - spaţii de producţie şi birouri, situat în str. Şesul 
Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin, lichidatorul judiciar 
a procedat la expunerea pe piață a bunului imobil și organizarea de licitații publice. 
Licitaţia publică din data de 11.09.2018 pentru bunul imobil - spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 
202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare din data de 14.08.2018, la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: 
www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.com, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei din 14.08.2018.  
Preţul de pornire al imobilului este de 395.360 lei, echivalent a 84.900 euro exclusiv TVA, preț calculat la cursul euro 
din data de 28.02.2018 și aprobat prin Procesul-verbal nr. 634 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC A.C.M. Zarco SRL din 25.05.2018. 
Comisia de licitatie formata din Practician în insolventă ec. Popescu G. – Preşedinte si Consilier juridic Neagoe R. – 
membru a constat că la licitaţia publică din data de 11.09.2018, s-a prezentat un singur participant, respectiv SC Part - 
Truck Construct SRL, persoană juridica română, cu sediul în satul Păltiniș, comuna Păltiniș, nr. 202, jud. Caraș-
Severin, CUI 34605295, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/251/2015, prin reprezentant administrator 
Botoș M. I., în baza delegatiei nr. 460/10.09.2018, înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 1057/11.09.2018. 
A fost declarat adjudecatar al bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, 
nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin, creditorul garantat SC Part - Truck Construct 
SRL. 
Conform dispozițiilor art. 844 alin. (2), art. 768 și art. 850 alin. (2) C.P.C. coroborat cu dispozițiile art. 175 alin. (3) din 
Legea nr. 85/2014, adjudecatarul va avea obligația: 
art. 844 alin. (2) C.P.C. 
Dispozițiile art. 768 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător. 
art. 768 alin. (2) C.P.C. 
Creditorii urmăritori sau intervenienți nu sunt obligați, dacă au rang util de preferință, să depună garanția prevăzută la 
alin. (1), decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferența dintre valoarea garanției și propria creanță. 
art. 850 alin. (2) C.P.C. 
Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanța sa in contul prețului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună  
diferența de preț în termenul prevăzut la alin. (1). 
art. 175 alin. (3) din Legea 85/2014 
Bunurile vor putea fi distribuite creditorilor în contul creanțelor pe care le dețin împotriva averii debitorului, în urma 
unei propuneri a creditorului, cu obligația acestuia de a achita toate sumele ce ar fi fost datorate creditorilor aflați pe 
ordinele de prioritate anterioare, precum și celor de pe aceeași ordine de prioritate, potrivit prevederilor art. 159 și 161, 
în situația în care bunul ar fi fost vândut către un terț. Dacă sunt mai multe propuneri, bunul se va distribui celui care 
oferă cel mai mare preț, caz în care creanța respectivului creditor se va scădea din prețul datorat. În toate cazurile, prețul 
bunurilor distribuite creditorilor în contul creanțelor nu va fi mai mic decât valoarea stabilită prin raportul de evaluare. 
Prețul total oferit de adjudecatarul SC Part - Truck Construct SRL urmeaza a fi achitat astfel: 
- 380.866,55 lei, prin compensarea creantei pe care creditorul ipotecar SC Part - Truck Construct SRL o detine 
impotriva debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL; 
- 14.493,45 lei, diferența dintre valoarea garanției și propria creanță, urmand a fi virata in contul unic de insolventa 
RO70CECECS0201RON0026372 deschis la CEC Bank, pe numele SC A.C.M. Zarco SRL în termen de 30 de zile de la 
data licitației. 
Contravaloarea cheltuielilor de procedura aferente prezentei tranzactii va fi asigurata de adjudecatar în conformitate cu 
dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, urmand a fi virata in contul unic de insolventa 
RO70CECECS0201RON0026372 deschis la CEC Bank, pe numele SC A.C.M. Zarco SRL; 
Conform prevederilor art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei Dacă vânzarea activelor se 
va face prin licitație publică, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. 
Când legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentică, contractele vor fi perfectate de notarul 
public pe baza procesului-verbal de licitație. 
Contractul de vanzare va fi incheiat in forma autentica in termen de max. 30 de zile de la data licitatiei, ulterior achitării 
integrale a cheltuielilor de procedură prevăzute de dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. 1) din Legea 85/2014 privind 
procedura insolvenței. 
Impozitele, taxele de orice natură sunt în sarcina SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment, pana la data transferului 
dreptului de proprietate. Dupa aceasta data impozitele, taxele de orice natura cad in sarcina adjudecatarului. 
Procesul verbal de licitatie nr. 1045/11.09.2018 a fost depus la dosarul cauzei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea debitului restant acumulat de către debitoarea SC A.C.M. Zarco SRL la 
Direcția de Taxe și Impozite a Primăriei Păltiniș, jud. Caraș-Severin, în vederea întocmirii și comunicării către 
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adjudecatarul SC Part - Truck Construct SRL a situației detaliate a cheltuielilor de procedură, în conformitate cu 
dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. 1) din Legea nr. 85/2014. 
În data de 05.10.2018 subscrisa SC A.C.M. Zarco SRL – prin lichidator judiciar a notificat adjudecatarul bunului imobil 
valorificat prin procesul verbal de licitație din data de 11.09.2018 cu privire la obligația de plată a sumei de 86.286,62 
lei, reprezentând cheltuieli de procedură în cuantum de 71.793,17 lei (cheltuieli directe în sumă de 29.043,32 lei și pro 
rata din totalul cheltuielilor indirecte în sumă de 57.243,30 lei) și diferența de preț dintre valoarea garanției și propria 
creanță, respectiv 14.493,45 lei.  
Astfel, raportul de activitate privind cheltuielile de procedură suportate de către creditorul garantat al debitoarei SC 
A.C.M. Zarco SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență SPRL nr. 18969/10.10.2018.  
Creditorul SC Part-truck Construct SRL prin administrator Botoș M. I. a formulat cerere prin care a solicitat:  
1. Eșalonarea sumei de 86.286,62 lei pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, de la data aprobării cererii de către 
Adunarea creditorilor, urmând să acopere cheltuielile de procedură prorata pentru perioada menționată. 
2. Convocarea Adunării creditorilor pentru aprobarea cererii de eșalonare.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Comitetului Creditorilor în data de 05.11.2018, la ora 12:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș cu următoarea ordine 
de zi: 
(1) Aprobarea solicitării formulate de către SC Part-Truck Construct SRL, în calitate de creditor garantat cu privire la 
plata cheltuielilor de procedură aferente bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, 
CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de licitație 
publică din data de 11.09.2018. 
Convocatorul Adunării Comitetului Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
20314/29.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/10/Convocare-Adunare-Comitet-Creditori-SC-ACM-Zarco-SRL-din-data-de-05.11.2018.pdf.  
La Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL au comunicat punct de vedere următorii 
creditori, membri ai Comitetului Creditorilor: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F. P. Caraș-Severin, membru al Comitetului Creditorilor, a comunicat punct de vedere 
nr. 6613/05.11.2018, prin fax, în data de 05.11.2018. 
2. Botoș M. I., președinte al Comitetului Creditorilor, a comunicat punct de vedere scris, prin e-mail în data de 
05.11.2018; 
2. SC Part - Truck Construct SRL în calitate de cesionar al creanței deținută de CEC Bank SA, membru al Comitetului 
Creditorilor, a comunicat punct de vedere scris prin e-mail în data de 05.11.2018. 
Conform Procesului-verbal al Adunării Comitetului Creditorilor nr. 1482/05.11.2018, Adunarea Comitetului 
Creditorilor întrunită în data de 05.11.2018 a hotărât: Aprobarea solicitării formulate de către SC Part-Truck Construct 
SRL, în calitate de creditor garantat cu privire la plata cheltuielilor de procedură aferente bunului imobil spaţii de 
producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, 
jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de licitație publică din data de 11.09.2018. 
Procesul-verbal al Adunării Comitetului Creditorilor nr. 1482/05.11.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 21026/06.11.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Comitetului-Creditorilor-SC-ACM-Zarco-SRL-din-05.11.2018.pdf. 
IV. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Generale a Creditorilor în data de 19.02.2019, la ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1) Aprobarea regulamentului de valorificare prin licitaţie publică pentru bunurile mobile Buldoexcavator New 
Holland LB95B-4PT, Mașină de tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, propus de către 
lichidatorul judiciar”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.02.2019 a fost publicat în BPI nr. 2350/04.02.2019 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/10/convocare-
SC-ACM-Zarco-SRL.pdf.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL s-au prezentat sau au comunicat punct 
de vedere următorii creditori: 
1. Botoș M. I., punct de vedere scris, comunicat prin email în data de 17.02.2019; 
2. SC Part - Truck Construct SRL în calitate de cesionar al creanței deținută de CEC Bank SA, punct de vedere scris, 
comunicat prin email în data de 17.02.2019; 
3. Banca Comercială Română SA, punct de vedere scris, comunicat prin email în data de 19.02.2019. 
Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 199/19.02.2019*, *prin prezentul proces-verbal se 
rectifică procesul verbal nr. 199 din 19.02.2019, publicat în BPI nr. 3643 din 20.02.2019, în sensul că îndreaptă eroarea 
materială strecurată în hotărâre în sensul că Adunarea Generală a Creditorilor NU aprobă regulamentul de valorificare 
prin licitaţie publică pentru bunurile mobile Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, Mașină de tăiat asfalt MTBA 
451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, propus de către lichidatorul judiciar.  
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 199/19.02.2019* a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 3787/21.02.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-A.C.M.-Zarco-SRL-din-
19.02.2019.pdf.  
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Lichidatorul judiciar va proceda la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea aprobării regulamentului 
de valorificare prin licitaţie publică pentru bunurile mobile Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, Mașină de tăiat 
asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, propus de către lichidatorul judiciar. 
V. Referitor la sumele avansate de Consultant Insolvență SPRL în cadrul procedurii de insolvență a debitorului SC 
A.C.M. Zarco SRL. Subscrisa a avansat până în prezent suma de 5.526,91 lei, reprezentând cheltuieli în cadrul 
procedurii de insolvență a debitorului. Menționăm faptul că, din totalul sumelor avansate de administratorul/lichidator 
judiciar în cadrul procedurii, debitorul a achitat suma de 1.714,82 lei către subscrisa. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a achitat următoarele sume restante, din contul unic de insolvență al debitoarei:  
- a achitat onorariul expertului evaluator Infosmart SRL în sumă de 1.000 lei prin OP din data de 27.06.2017; 
- a achitat suma de 200 lei către Baroul Caraș-Severin, sumă reprezentând onorariul curatorului special – av. Țăpârdea 
A., desemnat în dosarul nr. 2718/115/2015/a3, cf. OP din data de 12.07.2017; 
- a achitat suma de 200 lei către Baroul Caraș-Severin, sumă reprezentând onorariul curatorului special – av. Țăpârdea 
A., desemnat în dosarul nr. 2718/115/2015/a8, cf. OP din data de 13.10.2017; 
- a achitat suma de 1.000 lei către expertul Meresz V., sumă reprezentând onorariul provizoriu, desemnat în dosarul nr. 
2718/115/2015/a3, cf. OP din data de 27.11.2017; 
- a achitat suma de 59,50 lei reprezentând contravaloare Procură specială conform Bon fiscal nr. 011505 din 
07.05.2018. 
Debitoarea a achitat onorariul expertului evaluator MLM Consulting SRL în valoare de 1.200,00 lei, datorat pentru 
evaluarea bunurilor imobile, conform facturii fiscale EVAL 39/28.02.2018. 
De asemenea, a fost achitat onorariul expertului Meresz V. în sumă de 2.000,00 lei desemnată în cadrul dosarului nr. 
2718/115/2015/a3 conform OP din data de 16.10.2018. 
VIII. Propuneri pentru perioada următoare, solicitări adresate judecătorului – sindic 
Având în vedere cele precizate anterior, solicităm respectuos onoratei instanțe să dipună un nou termen de judecată în 
vederea soluționării dosarelor derivate în care debitorul este parte și continuarea procedurii de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


