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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 1592 Data emiterii: 23.11.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4397/30/2018; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Oana Sanda 
Avramescu 
2. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256/448.044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 9:00-12:00. 
3. Debitor: Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, cod de identificare fiscală: 32639445; Sediul social: Timișoara, 
bd. Iuliu Maniu, nr. 43, SAD 3, jud. Timiș; F35/19/2014 
4. 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;  
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală, conform Încheierii nr. 1072 din data de 03.10.2018 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a 
II - a Civilă, în dosarul nr. 4397/30/2018, în temeiul art. 106 alin. (1) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Raport de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală 
conform art. 106 şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Consultant Insolvență SPRL, prin administrator judiciar. 
Raport de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere 

Individuală 
Număr dosar 4397/30/2018, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic: Oana Sanda Avramescu 
Temei juridic: art. 106 şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală 
Prin intermediul Încheierii nr. 1072/03.10.2018 pronunțată în dosarul nr. 4397/30/2018 de către Tribunalul Timiş, în 
temeiul disp. art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul–sindic a dispus deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență împotriva debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Mun. Timișoara, bd. Iuliu Maniu, nr. 43, SAD 3, jud. Timiș, F35/19/2014, 
CUI 32639445. De asemenea, în temeiul disp. art. 73 raportat la disp. art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 a 
numit în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentată prin asociat coordonator 
ec. Popescu G.. Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64 coroborat cu disp. art. 99 din 
Legea nr. 85/2014 şi a notificat cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență, astfel: 
I. A notificat creditorii debitoarei, respectiv:   

Nr. crt. Destinatar Confirmare de primire 

1 Capat M AR39885254707 
2 Balea L. AR39885254697 

3 Darastean F. AR39885254687– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

4 Vaida G. AR39885254677– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

5 Tetcu M. D. AR39885254667 
6 Cîrciu R. V. AR39885254657 

7 Stroe O. E. AR39885254647– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

8 Borod T. AR39885254637 

9 Schiopu I. AR39885254627– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

10 Ivascu V. AR39885254617– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

11 Voaides M. AR39885254607 

12 Molnar A. AR39885254597 – plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

13 Krausz A. AR39885254587 

14 Simion M. G. AR39885254577 

15 Usvat D. AR39885254567 – plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

16 Florescu C. AR39885254557– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

17 Petri M. A. AR39885254547– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

18 Cosma R. M. AR39885254537 

19 Ploscaru M.  AR39885254527 

20 Novac C. S. AR39885254517 

21 Deac D. M. AR39885254507 

22 Petrus C. M. AR39885254497 
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23 Neagoe A. AR39885254487– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

24 Vasi C. H. AR39885254477– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

25 Gulyasy I. AR39885254467 

26 Pup G. AR39885254457 

27 Gongeanu L. AR3988525447 

28 Faur F. AR39885254437 

29 Muntean P. AR39885254427 – plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

30 Pacioianu A. AR39885254417 

31 Lupescu A. AR39885254407 – plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

32 Novacovici R. AR39885254397 

33 Stolojan Z. AR39885254387 

34 Mazilu T. AR39885254377 

35 Zancanu D. AR39885254367 

36 Ciobica V. AR39885254357 

37 Vinczer Matei AR39885254347– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

38 Cercega R. AR39885254337 

39 Curelea E. AR39885254327– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

40 Giurgiu E. AR39885254317 

41 Stancu C. AR39885254307 

42 Preda V. Gh. AR39885254297 

43 Covaci C. AR39885254287 

44 Hughet L. AR39885254277 

45 Deac V. AR39885254267 

46 Piscanu R. AR39885254257 

47 SC As Paunic SRL AR39885255175 

48 
Direcția Județeană pentru Accize 
și Operațiuni Vamale Timiș AR39885252210 

49 Studentov R. AR39887289275 
50 Moatames C. Cl. AR39885255185 
51 Roman A. AR3988525165 
52 Daniel C. R. AR39887289285– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 

53 
Autoritarea pentru Administrarea 
Activelor Statului AR39885252200 

54 Primăria Timișoara AR39885252190 

55 
D.G.R.F.P. Timișoara prin 
A.J.F.P. Timiș AR39885252220 

II. În conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, notificarea de deschidere a procedurii 
simplificate de insolvenţă împotriva debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18707/05.10.2018, precum şi în ziarul de circulaţie naţională Evenimentul zilei 
din data de 08.10.2018.  
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate de insolvență a respectat disp. art. 100 din Legea nr. 85/2014, 
cuprinzând următoarele informații privind termenele stabilite de către judecătorul - sindic: Termenul limită pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală 
este 17.11.2018; Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar 
al creanțelor este de 27.11.2018; Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor 
este de 7 zile de la data publicării tabelului preliminar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; Termenul 
pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este la 12.12.2018; Prima ședință a Adunării Generale a 
Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în 
data de 03.12.2018, ora 12:00, având ca ordine de zi: 
(1). Prezentarea situației financiare a debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală. 
(2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală.  
(3). Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală. 
(4). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea civilă nr. 1072 din 03.10.2018. 
(5). Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL. 
• Primul termen după deschiderea procedurii la 30.01.2019. 
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Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență a respectat prevederile legale 
instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele care 
„[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
• Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, „Creanțele nescadente sau sub condiție la data 
deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura 
îngăduită de prezentul titlu.” 
• Art. 102 alin. (6) prevede următoarele: „Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie 
sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea 
la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de 
faliment.” 
• Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanţelor constatate prin hotărâri judecătoreşti executorii, precum şi prin 
hotărâri arbitrale executorii. […] (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu 
executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale”. 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă un număr de 21 de declarații de creanță, astfel că, 
în temeiul prevederilor art. 105 din Legea nr. 85/2014: „Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute 
de prezentul capitol, cu excepţia creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin hotărâri 
arbitrale executorii.", lichidatorul judiciar a procedat la verificarea declaraţiilor de creanţă, după cum urmează:  
I. Grupa creanțelor bugetare: 
Art. 5 pct.14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, contribuţii, 
amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele bugetare care nu 
sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă 
neacoperită;” 
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, cu 
sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș, a formulat cerere de admitere a creanței prin intermediul 
căreia a solicitat să fie înscrisă în tabelul creanţelor cu suma de 63.076 lei, reprezentând obligații bugetare cu accesorii 
calculate până la data deschiderii procedurii de insolvență, astfel: 

Natura obligației bugetare Suma 

Impozit pe venitul din activități independente, dobânzi și penalități 472 lei 

Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează 
venituri pentru desfășurare de acitivtăți independente, dobânzi și penalități 

188 lei 

Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează 
venituri pentru desfășurare de acitivtăți independente, dobânzi și penalități 

3.416 lei 

Venituri din amenzi contravenționale 59.000 lei 

Total General 63.076 lei 

În temeiul prevederilor disp. art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele 
bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale”, lichidatorul judiciar a 
procedat la înscrierea în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva debitorului a creanţei bugetare în cuantum de 
63.076 lei, conform disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
2. Municipiul Timișoara prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, reprezentând serviciul public cu personalitate, 
având sediul în Timișoara, bd. Mihai Eminescu, nr. 2B, jud. Timiș, a formulat cerere de admitere a creanței prin 
intermediul căreia a solicitat să fie înscrisă în tabelul creanţelor cu suma de 3.708 lei, reprezentând amenzi 
contravenționale. 
În temeiul prevederilor disp. art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele 
bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale”, lichidatorul judiciar a 
procedat la înscrierea în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva debitorului a creanţei Municipiului Timișoara 
prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara în cuantum de 3.708 lei, conform disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 
85/2014. 
II. Grupa creanțelor chirografare: 
1. SC As Paunic SRL, cu sediul în comuna Șopotu Nou, sat Urcu, nr. 3 jud. Caraș-Severin, având CUI RO22070163, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J11/622/2007, a formulat cerere de admitere a creanței, prin 
intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 11.410,16 lei, din care:   
- 9.800,00 lei – debit principal reprezentând avansul plătit la momentul emiterii Facturii GZM nr. 000121/13.02.2017. 
Conform Comenzii PVC nr. 104/10.02.2017, debitoarea s-a obligat să furnizeze creditoarei SC As Paunic SRL o lucrare 
PVC, plus rulou aluminiu 1900/1270 culoare maro 5 bucăți fără plasă incorporată, valoarea lucrării a fost stabilită la 
12.250 lei. Termenul de livrare și montare a produselor comandate a fost de 75 de zile lucrătoare de la momentul 
semnării comenzii, acesta expirând la data de 27.05.2017. Din cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar, se 
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reține faptul că debitoarea nu a livrat, respective nu a montat produsele comandate și nu a răspuns la 
somațiile/notificările creditorului pentru a livra produsele sau a restitui avansul plătit. 
- 275,61 lei – dobândă legală remuneratorie calculată pentru perioada de 29.05.2017-03.10.2018; 
- 1.344,55 lei – dobânda legală penalizatoare calculată calculată pentru perioada de 29.05.2017-03.10.2018. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 07.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 
200 lei, conform chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale nr. 00519/29.10.2018. Astfel, lichidatorul judiciar 
va înscrie creditorul SC As Paunic SRL în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan 
Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 11.410,16 lei. 
2. Persoana fizică Cîrciu R. V., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 1.950,00 lei, reprezentând prețul plătit conform Comandă – contract – uși nr. 72 din 
26.02.2018, pentru achiziția de uși interior – model K-115-S3, cantitate 3x650, conform bon fiscal nr. 0001/26.02.2018. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 16.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 
200 lei, conform chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale Seria POSTA 155243 nr. 253787/15.11.2018. 
Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditoarea Cîrciu R. V. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii 
debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 1.950,00 lei. 
3. Persoana fizică Cosma R. M., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 2.687,00 lei, reprezentând contravaloarea produselor – uși interior, model K-075-S2, foaie de 
80, foaie de 70, cantintate: 5X448 și 1X448, conform Comandă-Contract-uși nr. 523/23.11.2017, achitată conform Bon 
fiscal nr. 0002/23.11.2017 și bon fiscal nr. 0001/14.02.2018. În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul 
judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, şi s-a achitat 
taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale Seria 
POSTA 155243 nr. 255111/16.11.2018. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul Cosma R. M. în tabelul 
preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 
2.687,00 lei. 
4. Persoana fizică Curelea E., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 4.348,11 lei, reprezentând avansul plătit conform contract (cadru) nr. 2286/28.11.2017 în 
sumă de 4.000 lei și dobânda legală penalizatoare calculată până la data deschiderii procedurii de insolvență în sumă de 
348,11 lei. Din cererea de admitere a creanței se reține faptul că dl. Curelea E. a încheiat cu debitoarea Contract (cadru) 
nr. 2286 din data de 28.11.2017 pentru comercializarea tâmplăriei din P.V.C. cu geam termoizolant și a rulourilor din 
aluminiu, conform dimesiunilor, deschiderilor și tipului de geam stabilite prin Tabloul tâmplărie Anexă tehnică la 
contractul nr. 2286/28.11.2017, pentru care a achitat suma de 4.000,00 lei reprezentând avans, conform bonului fiscal 
nr. 0003/28.11.2017, ora 19:20:26, nr. 2429. În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat 
faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 14.11.2018, şi s-a 
achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale 
Seria POSTA 155243 nr. 252831/14.11.2018. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul Curelea E. în tabelul 
preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 
4.348,11 lei. 
5. Persoana fizică Deac D. M., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 6.000,00 lei, reprezentând contravaloarea a celor 10 uși de interior comandate conform 
Comandă-Contract-Uși nr. 603/23.11.2017, achitată conform bon fiscal nr. 0001/23.11.2017 în valoare de 3.600,00 lei 
și bon fiscal nr. 0002/15.03.2018 în valoare de 2.400,00 lei. În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul 
judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 
09.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță pentru încasarea creanțelor 
bugetelor locale Seria 158396/2018 nr. 00000003432/08.11.2018. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditoarea 
Deac D. M. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere 
Individuală cu suma de 6.000,00 lei. 
6. Persoana fizică Deac V., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma de 3.400,00 lei, reprezentând avansul plătit conform bon fiscal nr. 0001/18.12.2017, pentru achiziția 
celor 10 uși de interior comandate conform Comanda-Contract-Uși nr. 729/18.12.2017. În urma verificării declaraţiei de 
creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul 
Timiș în data de 09.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță pentru 
încasarea creanțelor bugetelor locale Seria 158396/2018 nr. 00000003433/08.11.2018. Astfel, lichidatorul judiciar va 
înscrie creditorul Deac V. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală cu suma de 3.400,00 lei. 
7. Persoana fizică Giurgiu E. D., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 6.171,00 lei - suma încasată de către debitoare în temeiul contractului nr. 4487 din data de 
04.10.2017, cu titlu de avans, conform bonului fiscal nr. 0005 din 04.10.2017 și a bonului fiscal nr. 0002 din 
05.10.2017, reprezentând avans pentru efectuare măsurători și avans pentru începerea execuției lucăririi; respectiv a 
solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 1.300 lei reprezentând onorariu de avocat și a sumei de 413,55 lei 
reprezentând taxa judiciară de timbru, achitată în dosarul nr. 22063/325/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, în 
contradictoriu cu pârâta-debitoare, având ca obiect – rezoluțiune contract nr. 4487/04.10.2017. În urma verificării 
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declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată 
la Tribunalul Timiș în data de 15.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță 
pentru încasarea creanțelor bugetelor locale Seria TMVRX3 nr. 13/14.11.2018. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie 
creditorul Giurgiu E. D. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală cu o creanță în valoare totală 7.884,55 lei. 
8. Persoana fizică Gongeanu L., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 1.140,00 lei, reprezentând avansul plătit conform Comandă – contract – uși nr. 443 din 
05.02.2018. Din cererea de admitere a creanței se reține faptul că dna. Gongeanu L. a încheiat cu debitoarea Comandă – 
contract – uși nr. 443 din 05.02.2018 pentru achiziția de uși interior, pentru care a achitat avansul în sumă de 1.140,00 
lei, conform: Extras cont bancar – tranzacția din data de 06.02.2018, nr. Referință 843827516. În urma verificării 
declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată 
la Tribunalul Timiș în data de 14.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță 
pentru încasarea creanțelor bugetelor locale Seria 159142/2018 nr. 00000003797/14.11.2018. Astfel, lichidatorul 
judiciar va înscrie creditoarea Gongeanu L. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall 
Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 1.140,00 lei. 
9. Persoana fizică Hugyez L., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 4.378,00 lei, reprezentând contravaloarea celor 8 uși comandate conform Comandă-Contract-
Uși nr. 275/06.06.2017.  Din cererea de admitere a creanței se reține faptul că dna. Hugyez L. a achitat integral prețul 
ușilor comandate de 4.378,00 lei, conform bonului fiscal nr. 2047/06.06.2017. În urma verificării declaraţiei de creanţă, 
lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în 
data de 15.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță pentru încasarea 
creanțelor bugetelor locale Seria DFMT 155243 nr. 253497/14.11.2018. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie 
creditoarea Hugyez L. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală cu suma de 4.378,00 lei. 
10. Persoana fizică Krausz A., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 8.550,00 lei, reprezentând valoarea totală a Contractului-Comandă-Uși nr. 662 din data de 
11.12.2017, sumă achitată conform bon fiscal nr. 0004/11.12.2017 cu valoare de 5.130 lei și conform bonului fiscal nr. 
0001/05.04.2018 cu valoarea de 3.420 lei. În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat 
faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 22.10.2018, şi s-a 
achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale 
Seria 155261/2018 nr. 0019267/22.10.2018. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul Krausz A. în tabelul 
preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 
8.550,00 lei. 
11. Persoana fizică Moatamed C. C., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat 
înscrierea la masa credală cu suma de 3.137 lei, reprezentând prețul mărfurilor achitate acestuia dar nelivrate, cu suma 
de 1.400 lei cu titlu de onorariu de avocat, dosar nr. 3435/325/2018 și cu suma de 124 lei cu titlu de taxă judiciară de 
timbre, dosar nr. 3435/325/2018, ca și creanță chirografară în valoare totală de 4.661 lei. De asemenea prin cererea de 
admitere a creanței, creditoarea Moatamed C. C. a soliciat cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbre în 
cuantum de 200 lei și onorariu de avocat în cuantum de 400 lei, cheltuieli de judecată ocazionate de demersul judiciar. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 13.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 
200 lei, conform chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale Seria POSTA 155243 nr. 252128/13.11.2018. Din 
creanţa solicitată s-a respins suma de 200 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, respectiv a fost respins onorariul de 
avocat în cuantum de 400 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în vederea redactării cererii de admitere a 
creanței, acestea fiind creanțe născute după data deschiderii procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului 
Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală – 27.09.2018. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditoarei Moatamed C. C. privind neînscrierea în tabelul preliminar de 
creanțe a sumei de 200 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, respectiv a fost respins onorariul de avocat în cuantum 
de 400 lei. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie partial creanța creditoarei Moatamed C. C. în tabelul preliminar de 
creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 4.661,00 lei. 
12. Persoana fizică Ploscaru M., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 2.451,00 lei, reprezentând avans plătit conform bon fiscal nr. 0001/16.02.2018, ca urmare a 
încheierii cu debitorul Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală a contractului-comandă nr. 665, în vederea 
confecționării și montării unor uși de interior. În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat 
faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 14.11.2018, şi s-a 
achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță nr. 25980/14.11.2018 Astfel, lichidatorul 
judiciar va înscrie creditoarea Ploscaru M. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall 
Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 2.451,00 lei.  
13. Persoana fizică Roman A., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 3.732 lei (3.136 lei + 596 lei), reprezentând contravaloarea ușilor comandate conform 
Comanda-Contract-Uși nr. 651/11.12.2017, achitată conform bon fiscal nr. 0005/22.11.2018 și bon fiscal nr. 
0001/20.12.2017, respectiv a solicitat dobânda aferentă practicată de BNR de la data achitării sumelor arătate, până la 
data recuperării creanței (la zi). În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că 
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aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 16.11.2018, şi s-a achitat taxa 
judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. Se respinge dobânda aferentă practicată de BNR de la data achitării sumelor 
arătate, până la data recuperării creanței (la zi), plata acesteia nefiind prevăzută prin Comanda-Contract-Uși nr. 
651/11.12.2017. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditoarea Roman A. în tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 3.732 lei. 
14. Persoana fizică Preda V. Gh., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea 
la masa credală cu suma de 6.332 lei. Din cererea de admitere a creanței se reține faptul că dl. Preda V. Gh. a încheiat 
cu debitoarea Comanda-Contract nr. 910 din data de 19.04.2018 pentru confecționarea produsului rulouri de aluminiu 
culoare maro pentru care a achitat avansul în sumă de 6.332 lei, conform bon fiscal nr. 2661 din 19.04.2018. În urma 
verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind 
înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 15.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, 
conform chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale Seria DFMT 155243 nr. 245042/30.10.2018. 
Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul Preda V. Gh. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii 
debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 6.332 lei. 
15. Persoana fizică Simion M. G., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea 
la masa credală cu suma de 4.048 lei, reprezentând contravaloare Comandă-Contract-Uși nr. 599/21.11.2017, achitată 
conform bon fiscal nr. 2404/21.11.2017 și bon fiscal nr. 2632/27.03.2018. În urma verificării declaraţiei de creanţă, 
lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în 
data de 30.10.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie 
creditorul Simion M. G. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală cu suma de 4.048 lei. 
16. Persoana fizică Stroe O. E., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 7.456,57 lei, compusă din: 6.000 lei reprezentând debit principal – prețul achitat pentru ușile 
comandate conform Comandă-Contract-Uși nr. 31/22.02.2017, achitat conform bon fiscal nr. 0001 din 22.01.2018, și 
care nu au fost livrate de debitor până în present; 250,27 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată de la 
data scadenței (12.05.2018) și până la data deschiderii procedurii insolvenței (03.10.2018); 1.206,30 lei reprezentând 
cheltuieli avansate în vederea recuperării debitului, constituite din: 1.000 lei – onorariu avocațial; 200 lei – taxă 
judiciară de timbru și 6,30 lei – tarif postal afferent transmiterii notificării prin care creditoarea a solicitat restituirea 
sumei achitate. În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă 
în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 16.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în 
cuantum de 200 lei, conform chitanță pentru creanțele bugetelor locale Seria POSTA 155243 nr. 254594/16.11.2018. 
Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditoarea Stroe O. E. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii 
debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 7.456,57 lei. 
17. Persoana fizică Studentov R., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea 
la masa credală cu suma de 9.600,00 lei, reprezentând prețul integral al ușilor comandate conform Contract nr. 
136/13.04.2018, achitat conform bon fiscal nr. 0001/13.04.2018, bon fiscal nr. 0002/13.04.2018 și bon fiscal nr. 
0002/08.05.2018. În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost 
depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 15.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de 
timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță pentru creanțele bugetelor locale Seria POSTA 155243 nr. 
253798/15.11.2018. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditoarea Studentov R. în tabelul preliminar de creanţe 
întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 9.600,00 lei. 
18. Persoana fizică Țețcu M. D., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 1.750,00 lei, reprezentând prețul integral al ușii comandate (Ușă interior, model dublă 160 – 
1011600 Venghe, dreapta interior, mărime 1750 cm – 1 buc) conform Comanda – contract – uși nr. 113 din data de 
27.03.2018, achitat conform bonului fiscal nr. 2633 din 27.03.2018, și nelivrate până în prezent. În urma verificării 
declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată 
la Tribunalul Timiș în data de 29.10.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță 
pentru încasarea creanțelor bugetelor locale Seria POSTA 155243 nr. 243875/26.10.2018. 
Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul Țețcu M. D. în tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii 
debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 1.750,00 lei. 
19. Persoana fizică Voaideș M., a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 3.800,00 lei, reprezentând prețul plătit conform Comandă – contract – uși nr. 79 din 
01.03.2018. Din cererea de admitere a creanței se reține faptul că dna. Voaideș Maria a încheiat cu debitoarea Comandă 
– contract – uși nr, 79 din 01.03.2018 pentru achiziția de uși interior, pentru care a achitat suma de 3.800,00 lei 
reprezentând contravaloarea ușilor comandate, conform: Bon fiscal nr. 0001/01.03.2018 – avans în sumă de 1.200,00 
lei, bon fiscal nr. 0002/05.03.2018 – avans în sumă de 1.080,00 lei, bon fiscal nr. 0001/26.03.2018 – diferență de preț în 
sumă de 1.520,00 lei. În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost 
depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 15.11.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de 
timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale Seria POSTA 155243 nr. 
253800/15.11.2018. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditoarea Voaideș M. în tabelul preliminar de creanţe 
întocmit împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 3.800,00 lei. 
De asemenea, la sediul subscrisei în data de 22.11.2018 a fost primită prin poștă, respectiv înregistrată sub nr. 
1583/22.11.2018, cererea de înregistrare a creanței în tabelul preliminar (transmisă prin poștă în data de 15.11.2018) 
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formulată de către Spulbatu L., prin care a soliciat înscrierea la masa credală a debitorului Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală cu suma 3.082,93 lei constituită din: 2.950,00 lei reprezentând contravaloarea bunurilor 
achitate conform Comandă-Contract-Uși nr. 366/27.09.2017, bon fiscal nr. 0002/27.09.2017 și bon fiscal nr. 
0003/27.09.2017; 132,93 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare, calculată pentru perioada 18.01.2018 – 
03.10.2018. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditoarea Spulbatu L. în tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu suma de 3.082,93 lei. 
Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, respectiv a înscris creditorii enumerați anterior, cu creanţe 
născute înainte de data deschiderii procedurii simplificate de insolvență în cuantum total de 165,445.32 lei. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, publicând notificarea de 
deschidere a procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Evenimentul zilei, în conformitate cu disp. 
art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, "[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală." 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G. 
 


