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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1119 din data de 27.09.2019 
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. Daliei, nr. 8, mansardă, 
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 4 (patru) 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, publicat în BPI nr. 9892/17.05.2019 
și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raport-
de-activitate-SC-Pema-Ovin-SRL-termen-23.05.2019.pdf  
II. Referitor la bunurile mobile din averea debitoarei. În vederea recuperării bunurilor mobile, lichidatorul judiciar a 
solicitat Biroului Executorului Judecătoresc Radu M., 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 Radu M., 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.  
Lichidatorul judiciar a făcut demersuri în vederea recuperării bunurilor mobile anterior menționate și a luat legătura cu 
administratorul judiciar al societății AL&Ed Livestock Trading SRL CII Bradu N., solicitând ajutorul pentru 
recuperarea bunurilor mobile aparținând debitorului SC Pema Ovin SRL, în sensul permiterii accesului în incinta 
punctului de lucru la Ed Livestock Trading SRL din comuna Buciuneni, jud. Vâlcea. Administratorul judiciar CII Bradu 
N. a comunicat că societatea Al&Ed Livestock Trading SRL nu are puncte de lucru deschise, respectiv subscrisa nu a 
reușit să obțină accesul în incinta fermei de ovine situată în comuna Buciuneni, jud. Vâlcea în vederea recuperării 
bunurilor mobile ale SC Pema Ovin SRL.  
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița nu a dat curs solicitărilor lichidatorului judiciar de emitere a unei ordonanțe 
de permitere accesului în incinta fermei de ovine din din comuna Buciumeni, jud. Vâlcea în vederea recuperării 
bunurilor anterior menționate. 
III. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar 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. 
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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. 
IV. 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. 
La data de 14.02.2019 prin Sentința civilă nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-
a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, este admisă în parte contestația 
formulată și precizată de contestatoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA prin Sucursala Timișoara 
Centru, împotriva Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 1714/19.12.2018 
publicat în BPI nr. 24307/20.12.2018 și Planului de distribuire parțială între creditori nr. 1716/19.12.2018 publicat în 
BPI nr. 24327/20.12.2018 privind debitoarea Pema Ovin SRL, întocmite de lichidatorul judiciar Consultant Insolvență 
SPRL. 
Dispune refacerea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe și Planului de 
distribuire parțială între creditori contestate în sensul că vor fi provizionate sume destinate să acopere cheltuielile 
viitoare ale averii debitorului doar din veniturile obținute din valorificarea bunurilor negrevate de sarcini reale și din 
încasarea de creanțe. 
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 49/JS/14.02.2019 
pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în prezentul dosar, prin care a solicitat refacerea Raportului asupra fondurilor 
obținute din lichidarea și din încasare de creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1714/19.12.2018 publicat în 
BPI nr. 24307/20.12.2018 și a Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
1716/19.12.2018 publicat în BPI nr. 24327/20.12.2018, în sensul distribuirii către aceasta și a sumei de 12.826 lei, 
propusă a fi distribuită de lichidator cu titlu de „impozit pe clădiri și terenuri – bunuri imobile garantate, aferent 
perioadei 2017-2018”. 
Primul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului nr. 3512/115/2016/a4 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara a 
fost în data de 07.05.2019. 
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Astfel, prin Hotărârea nr. 366/07.05.2019, pronunțată în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, este respins ca nefondat apelul 
declarat de către creditoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, în contradictoriu cu debitoarea intimată 
SC Pema Ovin SRL prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, împotriva Sentinței civile nr. 49/14.02.2019, 
pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, având ca obiect contestație la planul de 
distribuire. 
V. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014. Conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 
pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul 
asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
288/06.03.2019, publicat în BPI nr. 4939/08.03.2019 și Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema 
Ovin SRL nr. 290/06.03.2019, publicat în BPI nr. 4945/08.03.2019.  
VI. Referitor la dosarul nr. 3512/115/2016/a5. Creditorul garantat Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a 
formulat contestația împotriva Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind 
debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019 conform Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de 
Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, publicat în BPI nr. 4939/08.03.2019 și Planulului de 
distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 290/06.03.2019 conform Sentinței civile nr. 49/JS 
din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, publicat în BPI nr. 
4945/08.03.2019, prin care a solicitat distribuirea sumei de 276.378,33 lei, compusă din: 
- Suma de 243.436,69 lei, distribuită inițial creditoarei garantate prin Raportul nr. 1714/19.12.2018, publicat în Bpi nr. 
2430/20.12.2018 și Plan de distribuire parțială nr. 1716/19.12.2018, publicat în BPI nr. 24327/20.12.2018 (înscrisuri ce 
au făcut obiectul controlului judiciar al Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin 
în dosarul nr. 3512/115/2016/a4); 
- Suma de 20.115,64 lei ce trebuie distribuită subscrisei potrivit dispoziției judecătorului sindic din Sentința civilă nr. 
49/JS din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4; 
- Suma de 12.826, propusă a fi distribuită de lichidator cu titlu de „impozit pe clădiri și terenuri – bunuri imobile 
garantate, aferentă perioadei 2017 - 2018”, potrivit art. 6 lit. e) pct. 4 din Raportul asupra fondurilor obținute din 
lichidarea și din încasare creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019. 
Astfel a fost constituit dosarul nr. 3512/115/2016/a5, având primul termen de judecată stabilit în data de 11.04.2019. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare împotriva contestației creditorului Banca Comercială Intesa Sanpaolo 
România SA prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestației formulată de Banca Comerciala Intesa 
Sanpaolo Romania SA împotriva împotriva Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de 
creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019 conform Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 
pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, publicat în BPI nr. 4939/08.03.2019 și 
Planulului de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 290/06.03.2019 conform Sentinței 
civile nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, publicat în BPI 
nr. 4945/08.03.2019, și mentinerea acestora ca fiind temeinice și legale.  
La termenul de judecată din 11.04.2019, s-a încuviițat cererea de amânare formulată de lichidatorul judiciar pentru 
comunicarea întâmpinării formulate în cauză, s-a dispus citarea contestatorului cu un exemplar al întâmpinării 
formulate de către lichidatorul judiciar, respectiv s-a amânat cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data 
de 09.05.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.05.2019, prin Sentința civilă nr. 135/09.05.2019, este respinsă contestaţia 
formulată de contestatoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA Bucureşti, prin Sucursala Timişoara 
Centru, împotriva Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi încasarea creanţelor nr. 288/06.03.2019, 
publicat în BPI nr. 4939/08.03.2019 şi a Planului de distribuire între creditori nr. 290/06.03.2019, publicat în BPI nr. 
4945/08.03.2019, în contradictoriu cu lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, desemnat să administreze 
procedura insolvenţei debitorului Pema Ovin SRL. 
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a formulat împotriva Sentinței civile nr. 135/JS/09.05.2019 pronunțată 
de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a5 prin care s-a respins contestația formulată de Banca 
Comercială Intesa Sanpaolo România SA împotriva Raportului asupra fondurilor obținute din lichidarea și din încasare 
de creanțe privind debitorul SC Pema Ovins SRL nr. 288/06.03.2019 și a Planului de distribuire între creditori privind 
debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 290/06.03.2019. 
Astfel, lichidatorul judiciar reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu Leonard”, a formulat și a 
depus întâmpinare față de Apelul formulat de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA împotriva Sentinței 
civile nr. 135/JS/09.05.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a5, prin care a 
solicitat: 
- pe cale de excepție, a invocat excepția tardivității formulării apelului și excepția de inadmisibilitate a apelului; 
- pe cale de excepție, a invocat excepția tardivității formulării contestaţiei cu privire la suma de 12.826 lei, solicitând, 
respingerea acesteia ca tardiv formulată; 
- pe cale de excepție, a invocat excepția inadmisibilităţii contestaţiei cu privire la suma de 12.826 lei, solicitând, 
respingerea acesteia ca inadmisibilă; 
- pe fond, respingerea apelului si menținerea în integralitate a Sentinței civile nr. 135/JS/09.05.2019 pronunțată de 
Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a5 ca fiind legal pronunțată. 
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La primul termen de judecată din data de 17.09.2019, s-a amânat pronunțarea cauzei la data de 19.09.2019. 
La termenul din data de 19.09.2019, este admis apelul declarat de creditoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo 
România SA - sucursala Timişoara Centru, în contradictoriu cu debitoarea SC Pema Ovin SRL, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL, împotriva sentinţei civile nr. 135/JS din 9 mai 2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-
Severin, în dosarul nr. 3512/115/2016/a5, având ca obiect contestaţie la raport şi la planul de distribuire sume. Schimbă 
în parte sentinţa apelată, în sensul că admite în parte contestaţia formulată de creditoarea Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo România SA - Sucursala Timişoara Centru împotriva Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi 
încasarea creanţelor nr.288/06.03.2019, publicat în BPI nr.4939/08.03.2019, şi a Planului de distribuire între creditori 
nr.290/06.03.2019, publicat în BPI nr.4945/08.03.2019. Anulează în parte atât Raportul asupra fondurilor obţinute din 
lichidarea şi încasarea creanţelor nr.288/06.03.2019, cât şi Planul de distribuire între creditori nr. 290/06.03.2019 şi 
obligă lichidatorul judiciar la distribuirea către creditoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA - Sucursala 
Timişoara Centru a întregii sume de 20.115,64 lei la care se referă sentinţa civilă nr.49/JS/14.02.2019 pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr.3512/115/2016/a4 – definitivă prin decizia civilă nr. 366/07.05.2019 a Curţii de 
Apel Timişoara. Menţine dispoziţiile sentinţei apelate în ceea ce priveşte suma de 12.826 lei – alocată acoperirii 
creanţei reprezentând impozitul aferent imobilului valorificat.  
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 2.469,42 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 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 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 
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 
De asemenea, și la acest dosar lichidatorul judiciar a formulat cerere de constituire parte civilă, cf. disp. art. 15 NCPP.  
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 și continuarea procedurii de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL   


