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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 66 din data de 25.01.2019 
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: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
pentru debitorul SC Pema Ovin SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul 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. 
17721/24.09.2018.  
II. 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. 
III. 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, 
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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.  
V. 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 
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.  
7. A organizat ședința de licitație publică din data de 26.10.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 18.10.2018, 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.olx.ro 
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www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro și în cotidianul Evenimentul Zilei din 19.10.2018, respectiv anunțul de 
licitație publică a fost trimis spre afișare la Primăria Vrani. 
La licitația publică din 26.10.2018 s-a înscris un singur ofertant, respectiv: Persoana fizică Halăs V. I., care a 
achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 500,00 lei (conform Foaie de vărsământ CIDNJFFI.1984836 emisă de Banca 
Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA din data de 26.10.2018 pentru suma de 500,00 lei) şi a achitat garanția de 
participare la licitaţie în sumă de 32.170,00 lei conform Foaie de vărsământ CIDNJFFI.1984828 emisă de Banca 
Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA din data de 26.10.2018 pentru suma de 32.170,00 lei, în contul SC PEMA 
OVIN SRL SRL RO61 WBAN 2511 0001 1150 0305 deschis la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, şi a 
depus documentele prevăzute de regulamentul de vânzare a bunului imobil. Conform Procesului-verbal de licitație 
publică nr. 1439/26.10.2018, Bunurile imobile din averea debitoarei SC Pema Ovin SRL, înscrise în CF nr. 30097 
Vrani, nr. CF vechi 739 Ciortea, nr. Cadastral/nr. Topografic: 142/1/b Ciortea, situate în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, 
nr. 26, jud. Caraş-Severin, în suprafață totală de 24.281 mp, se adjudecă de Halăs V. I.. Conform Actului de adjudecare 
nr. 1564/20.11.2018, persoana fizică Halăs V. I. a adjudecat bunul imobil înscris în CF nr. 30097 Vrani, nr. CF vechi 
739 Ciortea, nr. Cadastral/nr. Topografic: 142/1/b Ciortea, situate înSat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-
Severin la prețul de 321.700 lei.  
Plata preţului de 321.700 lei s-a făcut integral, astfel, suma de 321.700 lei reprezentând contravaloarea Bunurilor 
imobile din averea debitoarei SC Pema Ovin SRL, înscrise în CF nr. 30097 Vrani, nr. CF vechi 739 Ciortea, nr. 
Cadastral/nr. Topografic: 142/1/b Ciortea, situate în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, în 
suprafață totală de 24.281 mp, adjudecate, a fost virată în contul unic de insolvență al debitorului SC Pema Ovin SRL – 
înfaliment, in bankruptcy, enfaillite, cod IBAN RO61WBAN25110001 1150 0305 deschis la Intesa SanPaolo Bank 
Romania, astfel: în data de 26.10.2018, conform Foaie de vărsământ CIDNJFFI.1984828, emisă de Banca Comercială 
Intesa Sanpaolo Romania SA Timișoara - Centru, a fost achitată suma de 32.170,00 lei reprezentând garanția de 
participare la licitație publică din data de 26.10.2018; în data de 09.11.2018, conform Foaie de vărsământ 
CIDNJFFI.1995222, emisă de Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA Timișoara - Centru,   a fost achitată 
diferența de preț în cuantum de 289.530,00 lei. 
Transferul dreptului de proprietate de la SC Pema Ovin SRL - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, la 
adjudecatarul Halăs V. I., s-a realizat prin contract de vanzare cumparare perfectat la notarul public pe baza procesului 
verbal de licitatie și a actului de adjudecare, depus la dosarul cauzei. 
VI. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judicar a întocmit Raportul asupra fondurilor obţinute 
din lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1632/04.12.2018, ce a fost depus la 
dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 23086/04.12.2018. De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Planul de 
distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1634/04.12.2018, ce a fost depus la dosarul cauzei și 
publicat în BPI nr. nr. 23157/05.12.2018. Urmare a identificării unei erori tehnice strecurate în raportul și planul de 
distribuire anterior menționat, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență și 
depunerea la dosarul cauzei a Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind 
debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1714/19.12.2018* prin care se corectează eroarea materială strecurată în cuprinsul 
raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
1632/04.12.2018 publicat în BPI nr. 23086/04.12.2018. Menționăm că eroarea materială cu privire la cheltuielile 
restante la plată în cuantum de 83.224,67 lei prezentate în Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasare de creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL publicat în BPI nr. 23086/04.12.2018 au fost corectate ca 
urmare a identificării unei erori tehnice și modificate la cuantumul real de 92,445.39 lei. Raportul asupra fondurilor 
obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1714/19.12.2018* a fost 
publicat în BPI nr. 24307/20.12.2018. De asemenea, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
24327/20.12.2018 Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL 1716/19.12.2018* prin care 
se rectifică Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1634/04.12.2018 publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23157/05.12.2018. 
Astfel, în ceea ce privește suma de 81.213,02 lei rămasă în contul unic de insolvență al debitoarei și identificată la pct. 
h) Menţiuni cu privire la sumele distribuite în cuprinsul atât a Raportului asupra fondurilor obtinute din lichidarea si 
incasarea de creante privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1632/04.12.2018, cât și a Raportului asupra fondurilor 
obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1714/19.12.2018* prin care se 
corectează eroarea materială strecurată în cuprinsul raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de 
creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1632/04.12.2018 publicat în BPI nr. 23086/04.12.2018, astfel cum se 
poate observa în mod clar și cum reiese dintr-un simplu calcul matematic, această suma reprezintă diferența dintre suma 
existentă în contul unic de insolvență al debitoarei (324.649,71 lei) și suma propusa a fi distribuită creditorului garantat 
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA (243.436,69 lei): 324.649,71 lei - 243.436,69 lei = 81.213,02 lei 
Așadar, din suma de 81.213,02 lei rămasă în contul unic de insolvență al debitoarei, vor fi achitate următoarele 
cheltuieli de procedură restante la plată, astfel: 
81.213,02 lei 
minus 37.250,67 lei (retribuție administrator/lichidator judiciar la data întocmirii raportului privind fondurile si a 
planului de distribuire) 
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minus 2.046,72 lei (sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor poștale de 550,07 
lei, cheltuielilor cu publicarea anunțurilor în ziar de 349,92 lei, cheltuieli cu alimentare combustibil de 1.138,73 lei, 
cheltuieli furnizare informații ONRC de 8,00 lei) 
minus 6.474,00 lei (cheltuieli UNPIR 2% din sumele obținute din valorificarea bunurilor și încasare creanțe) 
minus 1.800,00 lei (cheltuieli servicii de evaluare bunuri imobile garantate) 
minus 700,00 lei (cheltuieli onorariu și executare dosar nr. 34/ex/2018) 
minus 12.826,00 lei (Impozit pe clădire și terenuri – bunuri imobile garantate, aferentă perioadei 2017-2018) 
= 20.115,64 lei  (sume rămase în contul unic de insolvență după plata cheltuielilor de procedură restante la plată) 
În ceea ce privește suma de 31.348 lei reprezentând cheltuieli de procedură previzionate până la închiderea procedurii, 
menționăm că, astfel cum rezultă din calculul matematic anterior prezentat, suma din contul unic de insolvență al 
debitoarei de 20.115,64 lei, rămasă după distribuirea de fonduri efectuată către creditorul garantat și plata cheltuielilor 
de procedură restante la plată până în prezent nu asigură acoperirea integrală a cheltuielilor previzionate de lichidatorul 
judiciar de 31.348,00 lei. 
Așadar, suma rămasă în contul unic de insolvență al debitoarei de 20.115,64 lei va putea asigura plata doar a 
următoarelor cheltuieli previzionate: 
• Cheltuieli cu deplasarea/alimentare combustibil necesar deplasări termene instanţă – 2.500,00 lei; 
• Cheltuieli cu servicii bancare - comisoane – 500,00 lei; 
• Cheltuieli cu servicii contabilitate, servicii poștale, etc. – 2.000,00 lei; 
• Cheltuieli servicii de evaluare previonate pentru bunurile ce vor fi recuperate de către lichidatorul judiciar și/sau 
eventuale dosare recuperari creanțe/ cheltuieli de executare silită – 3.500,00 lei; 
• Cheltuieli cu retribuția lichidatorului judiciar de aprox. 11.600 lei. 
VII. Referitor la dosarul nr. 3512/115/2016/a4. Creditorul garantat Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a 
formulat contestație la Raportul asupra fondurilor obținute din lichidarea și din încasare creanțe privind debitorului SC 
Pema Ovin SRL nr. 1632/04.12.2018 și la Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
1634/04.12.2018. Astfel a fost constituit dosarul asociat nr. 3512/115/2016/a4 având primul termen de judecată stabilit 
în data de 17.01.2019. Lichidatorul judiciar a formulat și a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea ca neîntemeiată a contestației formulată de Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA împotriva 
Raportului asupra fondurilor obținute din lichidarea și încasarea de creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
1632/04.12.2018 și Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1634/04.12.2018, și 
mentinerea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Pema 
Ovin SRL nr. 1714/19.12.2018* publicat în BPI nr. 24307/20.12.2018 prin care se corectează eroarea materială 
strecurată în cuprinsul raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul SC 
Pema Ovin SRL nr. 1632/04.12.2018 publicat în BPI nr. 23086/04.12.2018 și a Planului de distribuire între creditori 
privind debitorul SC Pema Ovin SRL* prin care se rectifică Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC 
Pema Ovin SRL nr. 1634/04.12.2018 publicat în BPI nr. 23157/05.12.2018, ca fiind temeinice și legale. 
Creditorul Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a formulat cerere precizatoare la contestația formulată 
anterior, prin care a extins acțiunea și asupra noului raport și plan de distribuire întocmite de lichidatorul judiciar, 
contestând astfel Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Pema 
Ovin SRL nr. 1714/19.12.2018* publicat în BPI nr. 24307/20.12.2018 prin care se corectează eroarea materială 
strecurată în cuprinsul raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul SC 
Pema Ovin SRL nr. 1632/04.12.2018 publicat în BPI nr. 23086/04.12.2018 și a Planul de distribuire între creditori 
privind debitorul SC Pema Ovin SRL* prin care se rectifică Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC 
Pema Ovin SRL nr. 1634/04.12.2018 publicat în BPI nr. 23157/05.12.2018, solicitând: obligara lichidatorului judiciar 
să modifice și să completeze raportul și planul, în sensul că, în cuprinsul acestora, să se menționeze distribuirea de către 
subscrisa creditoare garantată și a sumei de 31.348 lei, sumă care a fost provizionată de lichidator „pentru administrarea 
procedurii” potrivit mențiunii de la pct. 6 „Alte mențiuni” lit. b) din Raport; obligarea lichidatorului judiciar să 
distribuie către creditori și suma de 81.213,02 lei rămasă în contul de lichidare, potrivit mențiunii de la pct. 6 „Alte 
mențiuni lit. b) din Raport. La termenul de judecată din data de 17.01.2019, cauza se amână pentru următorul termen de 
judecată din data de 14.02.2019, în vederea citării contestatorului cu un exemplar al întâmpinării formulată de către 
lichidatorul judiciar, cu mențiunea de a formula răspuns. 
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 1.843,20 lei. 
VIII. 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. Lichidatorul judiciar a solicitat parchetului dispunerea masurilor legale 
pentru permiterea accesului in incinta fermei de ovine din comuna Buciumeni, jud. Vâlcea, unde se află următoarele 
bunuri mobile: Remorcă marca Adige având nr. de înmatriculare CS-16-SUS; Autoutilitara Scania având nr. de 
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înmatriculare CS-15-SUS, în vederea recuperarii acestora. Până la data prezentului raport nu s-a primit niciun răspuns. 
Lichidatorul judiciar va reveni cu solicitarea formulată anterior. 
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. 
IX. Propuneri pentru perioada următoare și solicitări adresate judecătorului – sindic. Solicităm respectuos onoratei 
instanțe să dispună un nou termen de judecată în vederea recuperării bunurilor mobile ale debitoarei, soluționarea 
dosarului asociat nr.  3512/115/2016/a4, recuperarea cap tractor marca SCANIA, cu număr de înmatriculare afişat CS 
15 SUS, Remorcă marca Adige având nr. de înmatriculare CS-16-SUS și continuarea procedurii de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL   


