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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1103 din data de 21.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3512/115/2016; Tribunal Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 
Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Resița, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraș Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 0900 - 1300; 
3. Debitor: SC Pema Ovin SRL, cod de identificare fiscală: 28023330; Sediul social: Ciortea, nr. 26, judeţul Caraș 
Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/69/2011. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii SC Pema Ovin SRL. 
5. 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; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Pema Ovin SRL, conform 
Sentinței civile nr. 397/JS din data de 08.12.2016 pronunţată de Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 3512/115/2016, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii 
debitorului SC Pema Ovin SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor și de justificare a cheltuielilor 

efectuate cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL 

Număr dosar 3512/115/2016 Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Roiescu Claudia.  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Pema Ovin SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, 
întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
9124/07.05.2018.  
II. Referitor la aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent propuse de lichidatorul pentru 
activului imobiliar situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS nr. 26, jud. Caraş-Severin. Evaluarea proprietăţii imobiliare 
constituite din teren şi construcţii agroindustriale situate în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, 
bun imobil garantat în favoarea creditorului Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, a fost realizată la data de 
24.03.2017, de către Expertul Evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., conform Raportului de evaluare nr. 
24.03.2017 depus la dosarul cauzei şi afişat pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro. Conform 
raportului de evaluare, valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare compusă din teren şi construcţii agroindustriale, situată 
în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, este de 321.700 lei, echivalent a 70.600 euro. Cursul 
valutar utilizat pentru determinarea valorii reevaluate fiind cursul mediu valutar de 4,5552 ron/euro. Valoarea de 
vânzare a a bunului imobil este de 321.700 lei, echivalent a 70.600 euro exclusiv TVA. În vederea derulării cât mai 
rapide și mai eficiente a operaţiunilor de valorificare opinăm că aceste bunuri trebuie valorificate printr-o combinație a 
celor două metode prevăzute de disp. art. 154 din Legea 85/2014:  
- vânzare prin licitaţie publică cu strigare pornindu-se de la valoarea de piaţă identificată în raportul de evaluare, în 
etapele și cu demersurile prezentate. In vederea derulării cat mai rapide si mai eficiente a operaţiunilor de valorificare 
opinăm că aceste bunuri trebuie valorificate prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, în etapele şi cu demersurile 
prezentate în tabelul de mai jos: 
- Prima serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii (bilunare) începând de la 100% din preţul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 14 zile de la data publicării/afişării anunţului; 
- A doua serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii (bilunare) începând de la 90% din preţul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 14 zile de la data publicării/afişării anunţului, şi 
- A treia serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii (bilunare) începând de la 80% din preţul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 14 zile de la data publicării/afişării anunţului. 
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate în cadrul licitațiilor publice organizate, se va proceda la negocierea 
directă cu pas de supraofertă din valoarea de valorificare a bunurilor, conform disp. art. 156 alin. 3) din Legea 85/2014. 
și, 
- vânzare prin negociere directă, conf. disp. art. 154 alin.2) si 156 alin. 3) din Legea 85/2014 în baza ofertelor primite 
astfel: 
a) vânzare prin negociere directă către unul sau mai mulţi cumpărători deja identificaţi, cu precizarea condiţiilor de 
plată şi a preţului minim de pornire a negocierii, care nu poate fi inferior valorii de 241.275 lei echivalentul a 52.950 
euro exclusiv TVA (75% din 321.700 lei, echivalent a 70.600 euro exclusiv TVA valoarea de piață stabilită de 
evaluator). (condiţiile minime ale contractului respectiv preţul şi modalitatea de plată ) 
b) vânzare prin negociere directă, fără cumpărător identificat, cu precizarea preţului minim propus respectiv cu un prag 
minim al preţului de negociere de 241.275 lei echivalentul a 52.950 euro exclusiv TVA (75% din valoare de piaţă a 
bunului identificata de evaluator). În acest caz, lichidatorul judiciar poate negocia preţul concret al vânzării bunurilor, 
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iar dacă preţul minim nu se poate obţine, Adunarea Generală a Creditorilor se va întruni din nou pentru a decide dacă 
preţul minim iniţial scade. 
Lichidatorul judiciar propune ca vânzarea să se efectueze în bloc, prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ 
în urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. În vederea aprobării tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului 
aferent propuse de lichidatorul pentru activului imobiliar situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS nr. 26, jud. Caraş-
Severin, grevat de sarcini în favoarea creditorului Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, lichidatorul judiciar 
a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 14.05.2018, ora 16:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a 
fost afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2016/08/convocare-SC-Pema-Ovin-SRL2.pdf, şi publicat în BPI nr. 8903/03.05.2018.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin SRL au comunicat puncte de vedere următorii 
creditori: 
1. Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, punct de vedere scris nr. 109873/14.05.2018 transmis prin poșta 
electronică în data de 14.05.2018. 
Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 550/14.05.2018, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Pema Ovin SRL, legal convocată pentru data de 14.05.2018, a hotărât următoarele: 
1. Cu un procent de 34,62% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a luat act 
de procedura de lichidare a debitoarei Pema Ovin SRL. 
2. Cu un procent de 34,62% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, nu aprobă 
regulamentul de vânzare propus de lichidatorul judiciar şi solicită valorificarea activului imobiliar prin organizare de 6 
licitaţii publice bilunare, cu strigare în urcare, fiecare licitaţie având ca preţ de pornire suma din raportul de evaluare 
321.700 lei. Dacă se prezintă mai mulţi ofertanţi dispuşi să plătească preţul anunţat, atunci se va stabili un pas de 
licitaţie, iar licitaţia va continua până când ultima oferta a unui participant nu a fost suprasolicitată de ceilalţi 
participanţi. Pasul de licitaţie este de maxim 10% din preţul de strigare al licitaţiei şi va fi stabilit prin tragere la sorţi de 
comun acord cu participanţii la licitaţie, până când unul dintre ofertanţi acceptă preţul majorat în acest fel şi nici un alt 
ofertant nu oferă un preţ mai mare. În situaţia în care există oferte pentru vânzare prin negociere directă, acestea se vor 
supune votului Adunării creditorilor. 
3. Cu un procent de 34,62% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, ia act de 
prezentarea situaţiei actuale a dosarelor asociate dosarului de insolvenţă şi a litigiilor aflate pe rolul instanţelor. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 550/14.05.2018 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 9831/15.05.2018.  
III. Referitor la valorificarea bunului imobil din averea debitoarei. Având în vedere faptul că Adunarea Generală a 
Creditorilor convocată în data de 14.05.2018 a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de organizare și 
desfășurare a licitațiilor publice pentru activul aflat în averea debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit de către 
lichidatorul judiciar, subscrisa a procedat la expunerea pe piață a imobilului și organizarea ședințelor de licitație 
publică, astfel: 
1. A organizat ședința de licitație publică din data de 18.06.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 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.publi24.ro; www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro și în cotidianul Evenimentul zilei. De 
asemenea, anunțul de licitație publică pentru data de 18.06.2018 a fost trimis spre afișare la Primăria Vrani.  
Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat nicio persoană interesată să liciteze bunul, lichidatorul 
judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 783/18.06.2018.  
2. A organizat ședința de licitație publică din data de 25.06.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 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.publi24.ro; www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro și în cotidianul Evenimentul zilei. De 
asemenea, anunțul de licitație publică pentru data de 25.06.2018 a fost trimis spre afișare la Primăria Vrani.  
Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitație nr. 817/25.06.2018.  
3. A organizat ședința de licitație publică din data de 09.07.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 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.publi24.ro; www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro și în cotidianul Evenimentul zilei. De 
asemenea, anunțul de licitație publică pentru data de 09.07.2018 a fost trimis spre afișare la Primăria Vrani.  
 Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitație nr. 882/09.07.2018.  
4. A organizat ședința de licitație publică din data de 23.07.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 
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publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.publi24.ro; www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro și în cotidianul Evenimentul zilei. De 
asemenea, anunțul de licitație publică pentru data de 23.07.2018 a fost trimis spre afișare la Primăria Vrani.  
 Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitație nr. 948/23.07.2018.  
5. A organizat ședința de licitație publică din data de 07.08.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 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.publi24.ro; www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro și în cotidianul Evenimentul zilei. De 
asemenea, anunțul de licitație publică pentru data de 07.08.2018 a fost trimis spre afișare la Primăria Vrani.  
 Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitație nr. 964/07.08.2018.  
6. A organizat ședința de licitație publică din data de 21.08.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 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.publi24.ro; www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro și în cotidianul Evenimentul zilei. De 
asemenea, anunțul de licitație publică pentru data de 21.08.2018 a fost trimis spre afișare la Primăria Vrani.  
 Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitație nr. 993/21.08.2018.  
Până la data prezentului raport, securitatea şi paza bunului imobil al debitoarei SC Pema Ovin SRL, situat în Sat 
Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, a fost asigurată de lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă 
SPRL, prin deplasări temporare şi verificarea securităţii acestuia. 
IV. Referitor la disp. art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor debitoarei SC Pema Ovin SRL în data de 14.09.2018, la ora 16:00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea procedurii de lichidare a debitoarei Pema Ovin SRL. 
(2). Aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent propuse de lichidatorul pentru activului 
imobiliar situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS nr. 26, jud. Caraş-Severin, grevat de sarcini în favoarea creditorului 
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA. 
(3). Prezentarea ofertelor de pază, securitate și monitorizare a activului debitoarei situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, 
FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin precum și avansarea de sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru 
asigurarea obiectivului cu pază umană.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.09.2018 a fost publicat în BPI nr. 16237/03.09.2018 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2016/08/Convocare-AGC-din-14.09.2018-SC-Pema-Ovin-SRL.pdf. Raportul de activitate cu privire la 
ordinea de zi a adunării creditorilor debitoarei SC Pema Ovin SRL din data 14.09.2018 a fost publicat în BPI nr. 
16236/03.09.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2016/08/Raport-activitate-ref.-AGC-14.09.2018-SC-Pema-Ovin-SRL.pdf.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin SRL au comunicat puncte de vedere următorii 
creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin a transmis punct de vedere nr. 5066/06.09.2018 prin poșta 
electornică în data de 12.09.2018. 
2. Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA a transmis punct de vedere nr. 240019/14.09.2018 prin poșta 
electornică în data de 14.09.2018. 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că Adunarea Generală a Creditorilor este legal întrunită, având în vedere faptul 
că sunt îndeplinite condiţiile instituite de art. 49 din Legea nr. 85/2014, fiind transmise puncte de vedere din partea 
creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 45,01% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, 
calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat rectificat de creanțe întocmit împotriva averii 
debitoarei publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 459/10.01.2018. 
Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1074/14.09.2018, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Pema Ovin SRL, legal convocată pentru data de 14.09.2018, a hotărât următoarele: 
1. Cu un procent de 45,01% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a luat act 
de procedura de lichidare a debitoarei Pema Ovin SRL.  
2. Cu un procent de 34,62% din totalul masei credale (respectiv un procent de 76,92% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, nu aprobă 
tipul, metoda de valorificare și regulamentul aferent propuse de lichidatorul pentru activului imobiliar situat în Sat 
Ciortea, comuna Vrani, FS nr. 26, jud. Caraş-Severin, grevat de sarcini în favoarea creditorului Banca Comercială 
Intesa Sanpaolo România SA. 
3. Cu o majoritate de 34,62% din totalul masei credale (respectiv un procent de 76,92% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, aprobă 
oferta TMA Guard&Security SRL.  
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Cu o majoritate de 45,01% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, nu 
avansează sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru asigurarea obiectivului cu pază umană de către 
societatea a cărei oferte a fost aprobată. Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1074/14.09.2018, a fost 
publicat în BPI nr. 17201/17.09.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Proces-verbal-al-ACG-din-14.09.2018-SC-Pema-Ovin-SRL.pdf.  
V. Referitor la bunurile mobile din averea debitoarei. Lichidatorul judiciar a revenit cu solicitarea de informații privind 
autoturismele din averea debitoarei, către Primăria Vrani, atât în scris cât și telefonic. În urma acestor demersuri, 
Primăria a comunicat următoarele documente: certificat de înmatriculare al autoutilitara Scania având nr. de 
înmatriculare CS-14-ATO și cartea autovehiculului; factura nr. 117/29.12.2014 în sumă de 12.400 lei, emisă de SC 
Ovexind SRL către SC Pema Ovin SRL; certificat de înmatriculare al Remorcii Adige având nr. de înmatriculare CS-
16-SUS și cartea acesteia; certificat de înmatriculare al autoutilitara Scania având nr. de înmatriculare CS-15-SUS și 
cartea autovehiculului. 
De asemena, prin intermediul adeverinței nr. 918/19.12.2017, Primăria Vrani a comunicat faptul că societatea debitoare 
figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri mobile: două autoutilitare Scania și o remorcă, iar pentru aceste 
mijloace de transport nu s-a eliberat niciun document în vederea înstrăinării. Lichidatorul judiciar a solicitat informații 
către IPJ Caraș - Severin privind situația bunurilor mobile aflate în averea debitoarei, și a solicitat identificarea și 
imobilizarea acestora. IPJ Caraș - Severin a comunicat verbal către reprezentantul lichidatorului judiciar, faptul că 
autoutilitara marca Scania având nr. înmatriculare CS 14 ATO  a fost vândută către SC Elite Global Logistik SRL la 
data de 27.05.2015.  
În vederea recuperării bunurilor mobile, lichidatorul judiciar a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc Marius R., 
să identifice dacă în incinta fermei de ovine din comuna Buciumeni, jud. Vâlcea, se află următoarele bunuri mobile: 
Remorcă marca Adige având nr. de înmatriculare CS-16-SUS; Autoutilitara Scania având nr. de înmatriculare CS-15-
SUS. Astfel, au fost efectuate cheltuieli cu onorariul şi cheltuieli de executare în dosarul de executare nr. 34/2018 
constituit, în sumă de 700,00 lei. Conform procesului-verbal nr. 34/28.02.2018, BEJ Marius R., s-a deplasat la data de 
28.02.2018, în temeiul art. 364 alin. (1) din NCPC, în comuna Buciuneni, jud. Vâlcea, la punctul „Ferma de ovine Al. 
Ed Livestock Trading SRL”, având administrator Culărea M., unde au fost identificate un autotren compus din: cap 
tractor marca scania, cu număr de înmatriculare afişat CS 15 SUS, de culoare alb gri; o remorcă ale cărui date de 
indentificare (număr de înmatriculare şi marcă) nu au putut fi identificate, cuplată la capul tractor precizat anterior.  
În ceea ce privește autoturismul marca Opel Astra 1.7 D afla în averea debitoarei, expertul evaluator a întocmit o Notă 
de Opinie asupra valorii în urma inspecției acestui bun, din data de 12.10.2017, prin intermediul căreia a constatat 
următoarele: bunul nu este funcțional, este incomplet (lipsă ambreaj și acumulator); kilometrajul este neidentificabil, 
probabil peste 300.000 km având în vedere vârsta bunului și starea tehnică; costurile cu repunerea în funcțiune sunt 
mari nefiind justificate din punct de vedere economic. În urma studiului de piață, opinia evaluatorului privind valoarea 
de piață a bunului mobil Opel Astra 1.7 D, an fabricație 1995 este: 280 euro respectiv 1.290 lei, valoare neafectată de 
TVA. Nota de opinie asupra valorii bunului mobil a fost afişată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Nota-de-opinie-asupra-valorii-bunului-mobil-Opel-
Astra.pdf, şi publicat în BPI nr. 619/11.01.2018. Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor 
pentru data de 12.02.2018, convocatorul fiind publicat în BPI nr. 2086/31.01.2018, cu ordinea de zi  
(1). Aprobarea casării și vânzarea pe piața materialelor recuperabile a bunului mobil autoturism marca Opel Astra 1.7 D 
aflat în patrimoniul SC Pema Ovin SRL, conform notei de opinie a evaluatorului Tărăsescu P. O.. 
Conform Procesului-verbal al AGC nr. 137/12.02.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin 
SRL, legal convocată pentru data de 12.02.2018, a hotărât cu un procent de 45,01% din totalul masei credale (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a aprobat casarea și vânzarea pe piața materialelor recuperabile a 
bunului mobil autoturism marca Opel Astra 1.7 D aflat în patrimoniul SC Pema Ovin SRL, conform notei de opinie a 
evaluatorului Tărăsescu Paul Octavian. 
Procesul-verbal al Adunăriii Generale a Creditorilor nr. 137/12.02.2018 a fost publicat în BPI nr. 3081/13.02.2018, 
depus la dosarul cauzei şi afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2016/08/proces-verbal-al-AGC-SC-Pema-Ovin-SRL-din-12.02.2018.pdf  
Lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de oferte în vederea casării bunului mobil autoturism Opel Astra 1.7 D, 
înregistrându-se astfel următoarele oferte: 
I. SC Fer Tom Exim SRL cu sediul în Reşiţa, str. Timişoarei, nr. 19, jud. Caraş-Severin, reprezentată de dl. Huruială 
Tom Lucian în calitate de cumpărător oferă un preţ de 350 lei pentru casarea autoturismului.  
II. SC Triathlon SRL cu sediul în com. Dudaşu, str. Pincipala 4775, jud. Mehedinţi, oferă un preţ de 585 lei pentru 
achiziţionarea autoturismului casat.  
III. Persoana fizică Mirea N., oferă un preț de 600 lei pentru achiziționarea autoturismului. 
Astfel bunul mobil Opel Astra 1.7 D a fost adjudecat de către persoana fizică Mirea N., la prețul de 600,00 lei (achitat 
integral), conform Actului de adjudecare nr. 937/19.07.2018.  
Lichidatorul judiciar a procedat la virarea 2% din suma obținută din valoridicarea bunului mobil Opel Astra 1.7 D, 
reprezentând 12 lei către fondul de lichidare, conform disp. art. 39 alin. (7) lit (b) din Legea nr. 85/2014; precum și la 
virarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor în sumă de 18 lei către bugetul de stat.  
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VI. Referitor la dosarul asociat nr. 3512/115/2016/a3. Având în vedere faptul că administratorul social Culărea M., al 
debitorului Pema Ovin SRL, nu s-a prezentat la data de 06.09.2017 pentru participarea la efectuarea inventarierii 
bunurilor în cadrul procedurii de insolvenţă a debitoarei, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a pătrunde 
în incinta imobilului, pentru a inventaria și alte bunuri care ar putea exista în patrimobiul SC Pema Ovin SRL, respectiv 
stocuri (produs animalier 2420 capete ovine) cu valoarea contabilă de 1.112.751 lei. De asemenea, dl. Culărea M. nu s-a 
prezentat în data de 19.01.2017 în vederea efectuării inventarierii bunurilor în cadrul procedurii de faliment, lichidatorul 
judiciar a transmis o adresă acestuia, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39936944746 
primită în data de 16.02.2017, prin intermediul căreia a procedat la reconvocarea d-lui Culărea M. pentru data de 
23.02.2017, în vederea efectuării inventarierii. Astfel, deși nici la această dată dl. Culărea M. nu s-a prezentat la 
derularea procedurii de inventariere, lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitoarei, a fotografiat imobilele care 
figurează în patrimoniul societății, cf. informațiilor deținute, și a întocmit Procesul-verbal de inventariere nr. 
216/23.02.2017. Luând în considerare situaţia bunurilor mobile şi imobile comunicată de Primăria Comunei Vrani, 
lichidatorul judiciar a solicitat d-lui Culărea M. să procedeze la predarea acestor bunuri, conform disp. art. 64 lit. b) și 
i), art. 153 alin. (3) și art. 154 din Legea nr. 85/2014. Astfel, că inculpatul Culărea M. nu s-a conformat solicitărilor 
lichidatorului judiciar sau dispozițiilor Legii nr. 85/2014, respectiv nu a predat documentele contabile ale debitorului, 
nu a predat activele societății și nu s-a prezentat la inventarierea bunurilor din patrimoniul societății. Lichidatorul 
judiciar a formulat şi înaintat Tribunalului Caraş-Severin cererea de chemare în judecată în vederea antrenării 
răspunderii administratorului social Culărea M., fiind constituit astfel dosarul asociat nr. 3512/115/2016/a3. La primul 
termen de judecată stabilit în data de 22.02.2018, prin Sentinţa civilă nr. 44/JS/22.02.2018, este admisă acţiunea în 
răspundere patrimonială formulată de lichidatorul judiciar împotriva pârâtului Culărea M.. S-a dispus atragerea 
răspunderii patrimoniale a pârâtului pentru suma de 859.072,73 lei. Lichidatorul judiciar va demara procedura de 
executare silită împotriva dl. Culărea M.. 
VII. Referitor la cheltuielile avansate în cadrul procedurii și onorariul subscrisei. Cheltuielile ocazionate de procedura 
generală a insolvenței, avansate de către reprezentantul lichidatorului judiciar, sunt în cuantum de 1,244.03 lei. Până în 
prezent, onorariul restant pentru perioada de observație iulie 2016 – noiembrie 2016, 800 lei x 5 luni = 4.000 lei 
exclusiv TVA; onorariul restant pentru perioada de faliment decembrie 2016 – septembrie 2018 este 800 x 17 luni = 
17.600 lei exclusiv TVA. 
VIII. Referitor la litigiile în care este parte SC Pema Ovin SRL 
1. Dosar nr. 3512/115/2016/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, având ca obiect apelul formulat de către 
administratorul social Culărea M. împotriva trecerii debitorului în procedura generală de faliment. Precizăm faptul că 
subscrisa am formulat întâmpinare prin intermediul căreia am solicitat respingerea apelului și menținerea în totalitate a 
Sentinței civilă nr. 397/JS/08.12.2016 pronunțată de Tribunalul Caraș - Severin. Curtea de Apel Timișoara, prin 
intermediul Hotărârii nr. 199/2017/16.03.2017 a respins ca nefondat apelul declarat de Culărea M., în calitate de 
administrator special al debitoarei S.C. Pema Ovin SRL, în contradictoriu cu practicianul de insolvenţă Consultant de 
Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al aceleiaşi debitoare, împotriva sentinţei civile nr. 397/8 decembrie 
2016, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosar nr. 3512/115/2016/a1, având ca obiect începerea procedurii 
falimentului.  
2. Dosar nr. 2997/290/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca obiect ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / 
art.1014 CPC ş.u., creditor PFA Şelner E. A.. Administratorul judiciar a notificat creditorul PFA Şelner E. A. privind 
deschiderea procedurii generală de insolvență împotriva SC Pema Ovin SRL, prin poștă cu scrisoare recomandată. La 
termenul de judecată din data de 26.07.2016, prin Hotărârea nr. 1378/26.07.2016 se admite cererea formulată de 
creditoarea PFA Șelner E. A. în contradictoriu cu debitoarea SC Pema Ovin SRL. 
3. Dosar nr. 1117/273/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Oravița, având ca obiect ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / 
art.1014 CPC ş.u., termen de judecată la 21.09.2016, reclamant Sipos A. PFA, pârât Pema Ovin SRL. Administratorul 
judiciar a notificat reclamantul Sipos A. PFA privind deschiderea procedurii generală de insolvență împotriva SC Pema 
Ovin SRL, prin poștă cu scrisoare recomandată, și a transmis la dosarul cauzei cerere de suspendare a litigiului, în 
temeiul disp. art. 75 alin. (1) din Legea 85/2014. La termenul de judecată din data de 21.09.2016, în baza disp. art. 75 
alin. 1, art. 262 alin. 4, din Legea 85/2014, judecătorul a suspendat de drept judecata ca urmare a deschiderii procedurii 
de insolvență împotriva pârâtei Pema Ovin SRL. La termenul de judecată din data de 21.06.2017, prin Hotărârea nr. 
622/21.06.2017, se constată perimată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Sipos A. PFA. 
4. Dosar nr. 450/273/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Oravița, având ca obiect încuviinţare executare silită, petent BEJ 
Brad T. G., creditor Zerwes I. (dosar execuțional 101/EX/2016). La termenul de judecată din data de 28.03.2016, prin 
Încheierea nr. 229/28.03.2016, judecătorul a admis cererea formulată de petentul BEJ Brad T. G., a încuviinţat 
executarea silită pornită în dosarul execuţional nr. 101/EX/2016 ca urmare a cererii formulată de creditoarea Zerwes I., 
în baza titlului executoriu reprezentat de Bilet la Ordin seria WBAN3AA nr. 0050723 din data de 07.07.2015, avalizat 
de Culărea M., împotriva debitorilor  Pema Ovin SRL, şi Culărea M., în vederea recuperării sumei de 96.000 lei, 
precum şi a cheltuielilor de executare silită, prin toate modalităţile legale. A autorizat creditoarea Zerwes I., să treacă la 
executarea silită împotriva debitorilor SC Pema Ovin SRL şi Culărea M., a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu 
reprezentat de Bilet la Ordin seria WBAN3AA nr. 0050723 din data de 07.07.2015, avalizat de Culărea M., în vederea 
recuperării sumei de 96.000 lei, precum şi a cheltuielilor de executare silită, prin toate modalităţile legale. Fără cale de 
atac. Administratorul judiciar a notificat petentul BEJ Brad T. G. privind deschiderea procedurii generală de insolvență 
împotriva SC Pema Ovin SRL și a solicitat comunicarea datelor de contact ale creditorului Zerwes I., date pe care BEJ 
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Brad T. G. le-a comunicat subscrisei, care a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii de 
insolvență.  
5. Dosar nr. 14139/4/2016 aflat pe rolul Judecătoriei  Sectorul 4 Bucureşti, având ca obiect validare poprire. La 
termenul de judecată din data de 23.09.2016 s-a admis excepția necompetentei teritoriale invocata din oficiu și s-a 
declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Oravița. La termenul de judecată din data de 
10.01.2017, se dispune amânarea cauzei și repetarea procedurii de citare cu terțul proprit. La termenul de judecată din 
data de 07.02.2017, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 07.03.2017 în vederea citării 
terțului proprit SC Elite Global Logistik SRL. La termenul de judecată din data de 04.04.207, prin Hotărârea nr. 
326/04.04.2017 se admite cererea formulată de petentul Brad T. G., în contradictoriu cu debitorul SC Pema Ovin SRL 
și terțul poprit SC Elite Global Logistik SRL și creditorul urmăritor Zerwes I., cu obiect validare poprire. Se dispune 
validarea popririi instituită de către BEJ Brad G. 
6. Dosar nr. 124/273/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Oravița, având ca obiect investire cu formulă executorie, petent SC 
OMW Petrom Marketing SRL, debitor Pema Ovin SRL. La termenul de judecată din data de 10.02.2016, prin 
Încheierea nr. 66/10.02.2016, judecătorul a admis cererea formulată de creditoarea OMV Petrom Marketing SRL cu 
sediul în Bucureşti, Petrom City, str. Coralilor, nr.22, Clădirea Infinity, Oval B, sector 1, având ca obiect învestire cu 
formulă executorie. A învestit cu formulă executorie titlul executoriu - CEC seria WBAN1BG nr. 0030401 emis de 
Intesa Sanpaolo Bank. Fără cale de atac. Administratorul judiciar a notificat creditoarea OMV Petrom Marketing SRL 
și Intesa Sanpaolo Bank, privind deschiderea procedurii generală de insolvență împotriva SC Pema Ovin SRL. 
7. Dosar nr. 1231/199/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Buhuși, având ca obiect investire cu formulă executorie, creditor 
G-A Nutriție Animală SRL, debitor Pema Ovin SRL, litigiu solutionat în 06.10.2015. Administratorul judiciar a 
notificat G-A Nutriție Animală SRL privind deschiderea procedurii generală de insolvență împotriva SC Pema Ovin 
SRL. 
8. Dosar nr. 566/290/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca obiect obligație de a face, în care Pema Ovin SRL 
are calitatea de pârât iar Transprotector SRL are calitatea de reclamant. Subscrisa a transmis la dosarul cauzei cerere de 
suspendare a litigiului, în temeiul disp. art. 75 alin. (1) din Legea 85/2014. La termenul de judecată din data de 
21.06.2017, s-a dispus suspendarea judecății.  
9. Dosar nr. 3613/290/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca obiect pretenții, în care Pema Ovin SRL are 
calitatea de pârât respectiv Cubin A. are calitatea de reclamant. Lichidatorul judiciar a transmis la dosarul cauzei cerere 
de suspendare a litigiului, în temeiul disp. art. 75 alin. (1) din Legea 85/2014. La termenul de judecată din data de 
08.11.2017, instanța a dispus suspendarea judecății.  
Subscrisa va monitoriza aceste litigii. 
IX. Referitor la dosarele penale împotriva administratorului statutar dl. Curălea M. 
a) Privind dosarul penal nr. 192/P/2017 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș – Severin. Lichidatorul 
judiciar a formulat plângere penală împotriva numitului Curălea M., pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută 
frauduloasă prevăzută art. 241 din Noul Cod Penal. Plângerea penală a fost comunicată către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Reșița, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39901901427. S-a format astfel dosarul 
penal nr. 192/P/2017 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș - Severin, în care subscrisa a formulat și a 
depus o cerere de constituire parte civilă, cf. disp. art. 15 NCPP. Practicianul coordonator s-a deplasat la Parchet pentru 
a da declarații în acest dosar. 
b) Privind dosarul penal nr. 1271/P/2015 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou 
Prin intermediul adresei din data de 03.08.2017, emisă în dosarul penal nr. 1271/P/2015 privind pe inculpatul Curălea 
M., Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou a comunicat faptul că inculpatul este cercetat pentru săvârșirea a două 
infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) c. pen. cu apl. art. 38 alin. 1 c. pen., și a solicitat lichidatorului 
judiciar o copie a plângerii penală menționată anterior. Lichidatorul judiciar s-a conformat solicitărilor instituției și a 
comunicat plângerea penală formulată, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39896273262, primită în data de 25.08.2017. Lichidatorul judiciar a formulat și a depus cerere de constituire parte 
civilă, cf. disp. art. 15 NCPP.  
c) Privind dosarul penal nr. 1222/P/2017 administrat de Poliția Orașului Ocna Mureș 
Poliția Orașului Ocna Mureș a solicitat subscrisei să comunice documentele privind dosarul de insolvență a debitoarei. 
Subscrisa  s-a conformat acestor cerințe și a comunicat instituției o situație cu toate activitățile întreprinse de Consultant 
Insolvență SPRL și stadiul procedurii de faliment. De asemenea, și la acest dosar lichidatorul judiciar a formulat cerere 
de constituire parte civilă, cf. disp. art. 15 NCPP.  
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL va monitoriza litigiile nesoluţionate şi va formula acţiuni întemeiate 
pe disp. art. 117 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind transferurile patrimoniale efectuate în frauda creditorilor, 
acţiuni privind nulitatea absolută a operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii întemeiate 
pe disp. art. 84 din Legea nr. 85/2014, precum şi cerere de atragere a răspunderii administratorului statutar al debitoarei 
în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
X. Referitor la cererea de înscriere la masa credală formulată de Ardelean D.. La data de 17 mai 2018 a fost înregistrată 
la Registratura Tribunalului Caraș-Severin Cererea de înscriere la masa credală a creanței în sumă de 46.950 lei, 
datorată de către debitoare persoanei fizice Ardelean D.. Creanța în sumăde 46.950 lei este datorată de către debitoare 
ca urmare a livrării către aceasta a unui nr. de 200 capete tineret ovin de către Ardelean D.. Din analiza cererii de 
admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat că creditorul Ardelean D. nu a anexat cererii dovada achitării taxei 
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judiciare de timbru. Lichidatorul judiciar a formulat o adresă către Ardelean D. prin care a solicitat ca aceasta să 
comunice către lichidatorul judiciar și către Tribunalul Caraș-Severin la dosarul 3512/115/2016, dovada achitării taxei 
de timbru judiciar în cuantum de 200 lei. Până în prezent creditoarea Ardelean D. nu a comunicat lichidatorului judiciar 
și nu a depus la dosarul cauzei dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
X. Referitor la măsurile lichidatorului judiciar cu privire la conservarea bunurilor din averea debitoarei. Având în 
vedere că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin SRL, legal convocată pentru data de 14.09.2018 
a selectat oferta de pază a societății comerciale Guard&Security SRL, dar a respins solicitarea lichidatorului judiciar cu 
privire la avansarea unor sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru asigurarea obiectivului cu pază 
umană de către societatea a cărei oferte a fost aprobată. Lichidatorul judiciar, în virtutea atribuțiilor manageriale 
conferite de art. 45 alin. (2) teza a II - a din Legea nr. 85/2014, a procedat la luarea măsurii încheierii unui contract de 
închiriere cu persoana fizică Halăs I.. În baza contractului de închiriere nr. 1093/19.09.2018, a fost închiriat bunul 
imobil situat în sat Ciortea, comuna Vrani, FN, jud. Caraș-Severin, constând în Grajdul 2 în suprafață de 420,00 mp și 
Grajdul 3 în suprafață de 320,00 mp, înscrise în CF nr. 30097 Vrani (nr. CF vechi 739 Ciortea), nr. cad. C1/ top. 
142/1/b Ciortea, spre a fi folosit de chiriaș, conform destinaţiei acestuia. Suprafata totală închiriată fiind de 740 mp. 
Închirierea se va face pe o perioadă nedeterminată începând cu data de 19.09.2018, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 
data notificarii vânzării imobilului închiriat în procedura de lichidare a patrimoniului proprietarului aflat în procedura 
de faliment. Chiria este în cuantum de 1.000 lei şi se va achita cel mai târziu până în data de 5 (cinci) a fiecărei luni, 
pentru luna în curs, în contul unic de insolvență al debitoarei SC Pema Ovin SRL - RO61 WBAN 2511 0001 1150 0305 
deschis la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA. Astfel, a fost încheiat Proces-Verbal de predare-primire și 
custodie nr. 1094/19.09.2018, în baza căruia a fost predat în custodie chiriașului Halăs I. bunul imobil aflat în 
proprietatea SC Pema Dezna SRL, situat în sat Ciortea, comuna Vrani, FN, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30097 
Vrani (nr. CF vechi 739 Ciortea), nr. cad. C1/ top. 142/1/b Ciortea.  
XI. Propuneri pentru perioada următoare și solicitări adresate judecătorului – sindic. Solicităm respectuos onoratei 
instanțe să dispună un nou termen de judecată în vederea continuării expunerii pe piață a bunului imobil aflat în averea 
debitorului, recuperarea bunurilor mobile ale debitoarei, soluționarea cererilor formulate de către subscrisa și 
continuarea procedurii de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL   


