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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 610 Din data de 31.05.2019 

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 6 (șase) 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. 8692/02.05.2019 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. 

Lichidatorul judiciar prin avocat a formulat și a depus la Tribunalul Caraș-Severin apelul împotriva Sentinţei civile nr. 

407/27.12.2018, pronunţată în dos. nr. 2718/115/2015/a3, de către Tribunalul Caraş – Severin, solicitând schimbarea în 

parte a hotărârii apelate cu consecinţa admiterii în totalitate a acţiunilor în acte frauduloase formulate de către subscrisa. 

De asemenea, creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin a 

formulat apel împotriva Sentinţei civile nr. 407/27.12.2018, pronunţată în dos. nr. 2718/115/2015/a3, prin care a 

solicitat schimbarea în parte a hotărârii apelate cu consecința admiterii în totalitatea acțiunilor frauduloase formulate de 

către lichidatorul judiciar și admiterea în totalitate a cererii de intervenție accesorie formulată de către D.G.R.F.P. 

Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin. 

La primul termen de judecată a stabilit în data de 07.05.2019 a fost amântă judecarea cauzei la data de 18.06.2019 

pentru întregirea cadrului procesual al apelului. 
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-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 

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 urmează să demareze procedura de executare silită 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. 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. 

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 a solicitat societății de arhivare documentele justificative și ulterior obținerii acestora va formula 

cerere de repunere pe rol a dosarului nr. 7689/299/2018. 
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Următorul termen în cauză a fost stabilit la 20.06.2019. 

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. 

În cadrul licitaţiei publice din data de 11.09.2018 pentru valorificarea 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 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. 

Prețul total oferit de adjudecatarul SC Part - Truck Construct SRL urma 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 procedură aferente prezentei tranzacţii urma să fie asigurată de adjudecatar în 

conformitate cu dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, urmând a fi virată în contul unic de 

insolvenţă RO70CECECS0201RON0026372 deschis la CEC Bank, pe numele SC A.C.M. ZARCO SRL. 

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.  

De asemenea, 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. 

Conform Procesului-verbal al Adunării Comitetului Creditorilor nr. 1482/05.11.2018 publicat în BPI nr. 

21026/06.11.2018, 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. 

Având în vedere că cheltuielile de procedură stabilite în sarcina creditorului garantat SC Part - Truck Construct SRL nu 

au fost achitate de către acesta în termenul aprobat prin hotărârea comitetului creditorilor din data de 05.11.2018 şi nici 

până la data prezentului raport, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea adjudecatarului cu privire la reluarea 

procedurilor în vederea expunerii pe piață a bunului imobil, conform regulamentului de valorificare. 

Creditorul garantat prin administrator Botoș M. I., a formulat o nouă cerere prin care a solicitat convocarea Adunării 

creditorilor în vederea aprobării prelungirii termenului de plată a cheltuielilor de procedură aflate în sarcina 

adjudecatarului 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 - SC Part-Truck SRL - în conformitate cu 

dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, până la data de 01.12.2019.  

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor în data de 29.05.2019, la ora 13:00, la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș cu următoarea ordine de zi: 

(1). Aprobarea solicitării de prelungire a termenului de plată a cheltuielilor de procedură aflate în sarcina 

adjudecatarului 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 - SC Part-Truck SRL - în conformitate cu 

dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, până la data de 01.12.2019. 

Conform Procesului-verbal al Adunării Creditorilor nr. 593 din 29.05.2019 publicat în BPI nr. 10822 din 30.05.2019 şi 

afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la rubrica http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/10/Proces-

verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-A.C.M.-Zarco-SRL-din-29.05.2019-ora-13.00.pdf, Adunarea 



4 

 

Creditorilor întrunită în data de 29.05.2019 a hotărât: aprobarea solicitării de prelungire a termenului de plată a 

cheltuielilor de procedură aflate în sarcina adjudecatarului 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 - SC 

Part-Truck SRL - în conformitate cu dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, până la data de 

01.12.2019. 

IV. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei 

Conform Procesului-verbal nr. 417/05.04.2019 al Adunării Generale a Creditorilor, în urma exprimării votului 

creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală NU a aprobat 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. 

Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea unui nou Regulament 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 precum şi la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor pentru data de 29.05.2014, ora 14.00, 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 Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 9924 din 20.05.2019 şi afişat pe site-ul lichidatorul 

judiciar. 

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. Banca Comercială Română SA, a transmis punctul de vedere scris prin e-mail, în data de 28.05.2019. 

2. DGRFP Timișoara – prin AJFP Caraș - Severin, a transmis punctul de vedere scris cu nr. 3267/28.05.2019, prin fax 

în data de 28.05.2019. 

3. SC Part-Truck Construct SRL în calitate de cesionar al creanței deținută de CEC Bank SA, a transmis punctul de 

vedere scris prin e-mail, în data de 29.05.2019. 

4. Botoș Mihaela Ileana, a transmis punctul de vedere scris prin e-mail, în data de 29.05.2019. 

În urma exprimării votului creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală a 

Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL convocată în data de 29.05.2019, la ora 14:00, a hotătât: 

Cu o majoritate de 91,103% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 

transmis punct de vedere în scris)  Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL a aprobat 

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 creditorilor nr. 595 din 29.05.2019 a fost publicat pe site-ul lichidatorului judiciar la rubrica 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-

A.C.M.-Zarco-SRL-din-29.05.2019-ora-14.00.pdf, depus la dosarul cauzei şi publicat în BPI nr. 10839 din 30.05.2019. 

Lichidatorul judiciar va proceda la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile aflate în averea debitoarei prin organizarea 

unui număr de 20 şedinţe de licitaţie la preţul de evaluare din raportul de expertiză, conform Regulamentului de 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. 

VI. 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 5.643,22 lei, reprezentând cheltuieli în cadrul procedurii de insolvență a 

debitorului, astfel: 

Nr. 

Crt. 
Furnizor Nr. document Data Suma (lei) Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00063356 13.10.2015 7,50 lei transmitere documente 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00063354 13.10.2015 7,50 lei transmitere documente 

3 SC Olimpiq Media SRL 13848 14.10.2015 46,87 lei publicare anunț în ziar 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00064000 15.10.2015 7,50 lei transmitere documente 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00064001 15.10.2015 7,50 lei transmitere documente 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00064002 15.10.2015 7,50 lei transmitere documente 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00064003 15.10.2015 7,50 lei transmitere documente 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00064903 20.10.2015 7,50 lei transmitere documente 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00065531 22.10.2015 92,00 lei transmitere documente 

10 ONRC D0050350 29.10.2015 8,00 lei furnizare informații 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00067072 29.10.2015 37,50 lei transmitere documente 

12 C.N. Poșta Română SA DIV00067391 30.10.2015 9,70 lei transmitere documente 
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13 C.N. Poșta Română SA DIV00069174 06.11.2015 7,50 lei transmitere documente 

14 SC Lukoil România SRL 106 18.11.2015 149,99 lei alimentare combustibil 

15 SC Print 84 SRL 1 27.11.2015 2,00 lei copiere documente 

16 SC Activ Birotic Center SRL 1621 03.12.2015 132,70 lei listare/multiplicare documente 

17 C.N. Poșta Română SA DIV00075900 07.12.2015 7,50 lei 
transmitere tabel preliminar de 
creante  

18 SC OMV Petrom Marketing SRL 99 21.01.2016 139,63 lei alimentare combustibil 

19 C.N. Poșta Română SA DIV00000835 03.03.2016 7,30 lei transmitere documente 

20 C.N. Poșta Română SA DIV00023626 08.04.2016 7,80 lei transmitere documente 

21 C.N. Poșta Română SA DIV00028476 29.04.2016 7,80 lei transmitere documente 

22 SC OMV Petrom Marketing SRL 35 04.05.2017 185,28 lei alimentare combustibil 

23 C.N. Poșta Română SA DIV00032325 19.05.2016 9,40 lei transmitere documente 

24 SC OMV Petrom Marketing SRL 210 26.05.2016 50,03 lei alimentare combustibil 

25 C.N. Poșta Română SA DIV00034188 26.05.2016 7,30 lei transmitere documente 

26 SC Olimpiq Media SRL 1994 27.03.2017 39,32 lei publicare anunț în ziar 

27 SC MOL România PP SRL 140 08.04.2017 100,05 lei alimentare combustibil 

28 C.N. Poșta Română SA DIV00022241 14.04.2017 12,00 lei transmitere documente 

29 SC Print 84 SRL 01 18.04.2017 27,00 lei listare 

30 SC OMV Petrom Marketing SRL 35 04.05.2017 185,28 lei alimentare combustibil 

31 SC OMV Petrom Marketing SRL 297 11.05.2017 100,00 lei alimentare combustibil 

32 C.N. Poșta Română SA DIV00028121 17.05.2017 15,50 lei transmitere documente 

33 SC MOL România PP SRL 1 08.06.2017 183,30 lei alimentare combustibil 

34 C.N. Poșta Română SA DIV00034056 19.06.2017 9,40 lei transmitere documente 

35 C.N. Poșta Română SA DIV00037110 04.07.2017 12,00 lei transmitere documente 

36 SC Socar Petroleum SA 552 12.07.2017 265,03 lei alimentare combustibil 

37 C.N. Poșta Română SA DIV00042818 04.08.2017 7,80 lei transmitere documente 

38 SC Nis Petrol SRL 89 23.08.2017 200,00 lei alimentare combustibil 

39 C.N. Poșta Română SA DIV00048196 07.09.2017 9,40 lei transmitere documente 

40 SC Rompetrol Downstream SRL 278 28.09.2017 128,01 lei transmitere documente 

41 SC OMV Petrom Marketing SRL 219 12.10.2017 260,02 lei alimentare combustibil 

42 SC OMV Petrom Marketing SRL 53 26.10.2017 201,21 lei alimentare combustibil 

43 C.N. Poșta Română SA DIV00058704 02.11.2017 9,40 lei transmitere documente 

44 SC Lukoil Romania SRL 141 09.11.2017 220,03 lei alimentare combustibil 

45 SC OMV Petrom Marketing SRL 240 23.11.2017 200,01 lei alimentare combustibil 

46 SC Rompetrol Downstream SRL 363 18.01.2018 70,20 lei alimentare combustibil 

47 C.N. Poșta Română SA COM00000323 05.02.2018 3,00 lei transmitere documente 

48 C.N. Poșta Română SA DIV00011571 01.03.2018 16,10 lei transmitere documente 

49 C.N. Poșta Română SA DIV00012161 05.03.2018 9,40 lei transmitere documente 

50 SC OMV Petrom Marketing SRL 356 12.03.2018 110,08 lei alimentare combustibil 

51 SC Mol România P.P. SRL 95 15.03.2018 200,01 lei alimentare combustibil 

52 C.N. Poșta Română SA DIV00014600 16.03.2018 9,40 lei transmitere documente 

53 SC Mol România P.P. SRL 137 19.04.2018 85,73 lei alimentare combustibil 

54 Dzaka M. – Birou Individual Notarial 011505 07.05.2018 59,50 lei Întocmire declarații 

55 C.N. Poșta Română SA DIV00027163 29.05.2018 7,80 lei transmitere documente 

56 SC Socar Petroleum SA 116319 31.05.2018 200,00 lei alimentare combustibil 
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57 C.N. Poșta Română SA DIV00028637 06.06.2018 9,40 lei transmitere documente 

58 SC Socar Petroleum SA 127455 14.06.2018 200,00 lei alimentare combustibil 

59 C.N. Poșta Română SA DIV00032960 02.07.2018 7,30 lei transmitere documente 

60 SC OMV Petrom Marketing SRL 460 10.07.2018 300,00 lei alimentare combustibil 

61 Olimpiq Media 5143 14.08.2018 62,31 lei Anunt 

62 SC Rompetrol Downstream SRL 660 17.08.2018 200,04 lei alimentare combustibil 

63 C.N. Poșta Română SA DIV00045114 13.09.2018 12,00 lei transmitere documente 

64 SC OMV Petrom Marketing SRL 53 13.09.2018 299,97 lei alimentare combustibil 

65 SC OMV Petrom Marketing SRL 353 29.09.2018 200,04 lei alimentare combustibil 

66 C.N. Poșta Română SA DIV00045048 29.09.2018 12,00 lei transmitere documente 

67 C.N. Poșta Română SA DIV00048852 05.10.2018 7,30 lei transmitere documente 

68 C.N. Poșta Română SA DIV00049292 09.10.2018 12,00 lei transmitere documente 

69 C.N. Poșta Română SA DIV00054593 06.11.2018 7,80 lei transmitere documente 

70 SC Lukoil Romania SRL 194 14.12.2018 200,04 lei alimentare combustibil 

71 PFA Iacob O. 25 31.01.2019 34,44 lei deplasare  

72 C.N. Poșta Română SA DIV00006487 07.02.2019 6,30 lei transmitere documente 

73 SC Socar Petroleum SA 0132-00511 21.02.2019 121,30 lei alimentare combustibil 

74 C.N. Poșta Română SA DIV00013013 12.03.2019 12,00 lei transmitere documente 

75 C.N. Poșta Română SA DIV00017154 03.04.2019 9,40 lei transmitere documente 

76 C.N. Poșta Română SA DIV00023010 08.05.2019 12,80 lei transmitere documente 

  Total cheltuieli de procedură 5.643,22 lei   

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. 

VII. 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 valorificării bunurilor din averea debitoarei, soluționării dosarelor derivate în care debitorul este parte și 

continuarea procedurii de faliment. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


