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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 883 din data de 17.03.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4321/30/2019; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă;  

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 

orele 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: SC 20 CM Dusko SRL, cod de identificare fiscală: 21567718; Sediul social: loc. Otelec, nr. 9, jud. 

Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1483/2007. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Administrator 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. 

5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 20 CM DUSKO SRL, 

conform Sentinţei nr. 1420/2019 din 27.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 4321/30/2019 de către Tribunalul Timiș, 

Secţia a II - a Civilă, comunică: Raport lunar de activitate privind debitorul SC 20 CM DUSKO SRL, în anexă, în 

număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport lunar de activitate privind debitorul SC 20 CM DUSKO SRL 

Număr dosar 4321/30/2019; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC 20 CM DUSKO SRL. 

1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 

Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM DUSKO SRL nr. 299/27.01.2020 a fost 

depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3911 din 26.02.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-20-CM-DUSKO-SRL.pdf.  

2. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 

Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. 

În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei 

Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC 20 C.M. DUSKO SRL nr. 637/24.02.2020, tabelul 

fiind publicat în BPI nr. 3754 din 24.02.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-20-CM-

DUSKO-SRL.pdf.  

3. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în  cuantum 

de 128,47 lei. 

4. Referitor la disp. art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014 

Având în vedere dispozițiile Sentinței nr. 1420/2019 din data de 27.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Timiș, 

Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4321/30/2019, administratorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale 

a Creditorilor la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 

05.02.2020, ora 12:00, având ordinea de zi: 

„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC 20 CM DUSKO SRL. 

(2).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 

Încheierea nr. 1240/2019 din 27.11.2019. 

(3).Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență împotriva debitorului 20 C.M. DUSKO SRL nr. 1876/04.12.2019, publicată în BPI nr. 

23166/04.12.2019 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2019/10/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-SC-20-CM-

DUSKO-SRL.pdf. 

Conform Procesului-verbal nr. 388/05.02.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC 20 C.M. DUSKO SRL 

din data de 05.02.2020 a hotărât: 

-Cu un procent de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC 20 C.M. DUSKO SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 

respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de situaţia financiară a 

debitorului SC 20 C.M. DUSKO SRL. 

-Cu un procent de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC 20 C.M. DUSKO SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 

respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat administratorul judiciar 

Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin Încheierea nr. 1420/2019 din 27.11.2019. 

-Cu un procent de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC 20 C.M. DUSKO SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 

respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat retribuția administratorului 
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judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei, exclusiv TVA, pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului 

SC 20 C.M. DUSKO SRL și un onorariu de succes de 5% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 

Procesul-verbal nr. 388/05.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 

nr. 2517/06.02.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-20-CM-DUSKO-SRL-din-

05.02.2020.pdf  

Până la data prezentei cereri, nu au fost formulate contestații asupra legalității hotărârii Adunării Generale a Creditorilor 

debitorului SC 20 CM DUSKO SRL din data de 05.02.2020. 

Având în vedere disp. art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014, și hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 

debitorului SC 20 CM DUSKO SRL din data de 05.02.2020, administratorul judiciar a solicitat prin intermediul cererii 

nr. 882/17.03.2020 intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC 20 C.M. DUSKO SRL în temeiul 

disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) și lit. D din Legea nr. 85/2014, confirmarea în calitate de 

lichidator judiciar al debitorului SC 20 CM DUSKO SRL a societății profesionale de practicieni în insolvență 

desemnată de adunarea creditorilor CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL, precum și confirmarea onorariului fix 

stabilit de adunarea creditorilor de 5.000 lei pentru întreaga procedură de insolvență și faliment a debitorului SC 20 CM 

DUSKO SRL, și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes. 

5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 

simplificată a debitorului SC 20 CM DUSKO SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) și 

lit. D din Legea nr. 85/2014, confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 20 CM DUSKO SRL a 

societății profesionale de practicieni în insolvență desemnată de adunarea creditorilor CONSULTANT INSOLVENȚĂ 

SPRL, precum și confirmarea onorariului fix stabilit de adunarea creditorilor de 5.000 lei pentru întreaga procedură de 

insolvență și faliment a debitorului SC 20 CM DUSKO SRL, și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în 

cazul onorariului de succes, respectiv acordarea unui nou termen în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii 

administratorilor societății GRUIA I. și PINTER O. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, precum și 

a îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de disp. Legii nr. 85/2014.  

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G. 


