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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 1066  Data emiterii: 03.04.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4397/30/2018; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă;  
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. 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 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. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raport cu 
propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală  
întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență  

a debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală  
întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 4397/30/2018 Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Debitor: Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală 
1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1) și (2), art. 147 din Legea nr. 85/2014. 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, 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 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 debitorului, respectiv:   

Nr. 
crt. Destinatar Confirmare de primire 

1 C. M. AR39885254707 
2 B. L. AR39885254697 
3 D. F. AR39885254687– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
4 V. G. AR39885254677– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
5 T. M. D. AR39885254667 
6 C. R. V. AR39885254657 
7 S. O. E. AR39885254647– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
8 B. T. AR39885254637 
9 S. I. AR39885254627– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
10 I. V. AR39885254617– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
11 V. M. AR39885254607 
12 M. A. AR39885254597 – plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
13 K. A. AR39885254587 
14 S. M. G. AR39885254577 
15 U. D. AR39885254567 – plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
16 F. C. AR39885254557– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
17 P. M. A. AR39885254547– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
18 C. R. M. AR39885254537 
19 P. M. AR39885254527 
20 N. C. S. AR39885254517 
21 D. D. M. AR39885254507 
22 P. C. M. AR39885254497 
23 N. A. AR39885254487– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
24 V. C. H. AR39885254477– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
25 G. I. AR39885254467 
26 P. Gh. AR39885254457 
27 G. L. AR3988525447 
28 F. F. AR39885254437 
29 M. P. AR39885254427 – plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
30 P. A. AR39885254417 
31 L. A. AR39885254407 – plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
32 N. R. AR39885254397 
33 S. Z. AR39885254387 
34 M. T. AR39885254377 
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35 Z. D. AR39885254367 
36 C. V. AR39885254357 
37 V. M. AR39885254347– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
38 C. R. AR39885254337 
39 C. E. AR39885254327– plic returnat cu mențiunea „termen păstrare expirat” 
40 G. E. AR39885254317 
41 S. C. AR39885254307 
42 P. V. Gh. AR39885254297 
43 C. C. AR39885254287 
44 H. L. AR39885254277 
45 D. V. AR39885254267 
46 P. R. AR39885254257 
47 SC As Paunic SRL AR39885255175 

48 
Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale 
Timiș AR39885252210 

49 S. R. AR39887289275 
50 M. C. C. AR39885255185 
51 R. A. AR3988525165 
52 D. 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. 
Lichidatorul judiciar, a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență nr. 
1400/22.10.2018 către reprezentantul debitorului Gall Z. M. prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39885313181 și 
nr. AR39884721395, respectiv prin e-mail. Prin intermediul notificării nr. 1400/22.10.2018, lichidatorul judiciar a 
solicitat predarea în cel mai scurt timp posibil a tuturor documentelor deținute de Gall Z. M. cu privire la activitatea 
desfășurată de debitor și cu privire la averea debitorului, respectiv predarea disponibilităților bănești aflate în casieria 
societății în cuantum de 4.159,10 lei la data de 04.06.2018, conform Registrului de casă.  
Notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență a fost comunicată debitorului Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39885313191, plicul fiind returnat cu mențiunea 
„destinatar mutat”.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Timiș notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Gall 
Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, prin fax, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea Băncii Transilvania cu privire la disp. art. 75 din Legea nr. 
85/2014 care prevăd suspendarea  de drept a măsurilor de executare silită efectuate împotriva averii debitorului, 
repunerea acestora pe rol fiind posibilă doar în cazul în care desființării hotărârii de deschidere a procedurii simplificate 
de insolvență sau în cazul revocării încheierii de deschidere a procedurii simplificate de insolvență. 
2. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului Gall 
Zoltan Mihail Întreprindere Individuală. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, iar anunțul privind raportul a fost 
publicat în BPI nr. 21380/12.11.2018. 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea dl. Gall Z. M. privind 
efectuarea inventarierii bunurilor din averea debitorului, în data de 19.10.2018, potrivit disp. art. 151 din Legea 
85/2014. 
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Lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitorului, din Mun. Timișoara, bd. Iuliu Maniu, nr. 43, SAD 3, jud. Timiș, 
însă reprezentantul debitorului nu s-a prezentat în vederea efectuării procedurii de inventariere. Lichidatorul judiciar a 
întocmit astfel Procesul-verbal de inventariere nr. 1401/19.10.2018. Lichidatorul judiciar a soliciat Primăriei 
Municipiului Timișoara, prin notificarea nr. 1288/11.10.2018 comunicată prin e-mail și poștă cu confirmare de primire,  
o listă a bunurilor impozabile (activele, mijloacele fixe etc.) pe care le-a deţinut societatea Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală în ultimii 2 ani, precum și cele deținute la momentul actual. Astfel, prin Adresa nr. IF2018-
063972/19.10.2018, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a comunicat faptul că debitorul Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală nu a figurat în ultimii 2 ani și nu figurează la data de 19.10.2018 în evidențele fiscale cu 
bunuri impozabile declarate. 
4. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014. În urma demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar, 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, întocmind Raportul de analiză a creanțelor depuse 
împotriva averii debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, raportul fiind depus la dosarul cauzei, afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22505/26.11.2018. Urmare 
verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului 
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. Lichidatorul judiciar a 
întocmit Raportul de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere 
Individuală nr. 1592/23.11.2018, acesta fiind depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar și publicat 
în BPI nr. 22505/26.11.2018. Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală nr. 1594/23.11.2018 a fost depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar și 
publicat în BPI nr. 22449/26.11.2018. 
5. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Întrucât împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat 
contestații, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv de creanțe nr. 1679/12.12.2018, acesta fiind 
depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar și publicat în BPI nr. 23674/12.12.2018. 
6. Referitor la disp. art. 47 și 48 din Legea nr. 85/2014. Prin notificarea de deschidere a procedurii simplificate de 
insolvență împotriva debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, publicată în BPI nr. 18707/05.10.2018, 
lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor în data de 03.12.2018, ora 12:00, la sediul din 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea 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. 
Conform Procesului-verbal nr. 1625/03.12.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală, convocată de către lichidatorul judiciar, în data de 03.12.2018, a hotărât următoarele: 
1. Cu un procent de 39,51% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală, a luat act de situația financiară a debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală. 
2. În urma exprimării votului creditorilor prezenţi sau care au votat prin corespondenţă, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, Cu un procent de 39,51% din totalul masei credale 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris) 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, aprobă propunerea 
lichidatorului judiciar privind componența comitetului creditorilor respectiv: D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiș; 
Hugyez L.; Giurgiu E. D.. 
3. Cu un procent de 39,51%  din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală, aprobă propunerea lichidatorului judiciar privind desemnarea -  D.G.R.F.P. Timişoara prin 
A.J.F.P. Timiș în calitate de Președinte al comitetului creditorilor. 
4. Cu un procent de 39,51% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală, confirmă lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul 
sindic prin Încheierea civilă nr. 1072 din 03.10.2018. 
5. Un procent de 35,77% din totalul masei credale (respectiv un procent de 90,54% din totalul creditorilor prezenți sau 
care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere 
Individuală, a stabilit retribuția lichidatorului judiciar la 500 lei onorariu lunar exclusiv TVA, respectiv 5% din sumele 
recuperate din formularea acțiunilor întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 85/2014. 
Procesul-verbal nr. 1625/03.12.2018 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere 
Individuală a fost depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar și publicat în BPI nr. 
23040/04.12.2018. 
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7. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Din analiza Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus 
la apariția stării de insolvență a debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, se rețin următoarele aspecte 
care atrag incidența disp. art 169 din Legea nr. 85/2014: 
• Conform Registrului de casă aferent perioadei 09.01.2017-14.06.2018, în perioada 10.03.2017-15.01.2018, Gall Z. M. 
a retras din casieria debitoarei disponibilități bănești în cuantum total de 322.500,00 lei. 
Dl. Gall Z. M. nu a predat lichidatorului judiciar documentele justificative care să ateste realitatea operațiunilor de 
creditare, respectiv contractelele de acordare împrumutului debitoarei. 
• Conform Fișei sintetice toale emisă la data de 18.09.2018, debitoarea Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală 
înregistrează datorii la bugetul general consolidat al statului în cuantum de 54.000,00 lei, reprezentând venituri din 
amenzi și alte sancțiuni aplicat de către alte instituții de specialitate. 
• Conform Registrului de casă aferent perioadei 09.01.2017-14.06.2018, la data de 04.06.2018, debitoarea înregistrează 
disponibilități bănești în casierie în sumă de 4.159,10 lei. 
Este necesar de menționat că dl. Gall Z. M. nu a predat lichidatorului judiciar documentele disponiblitățile bănești 
existente în casieria debitoarei la data de 4.159,10 lei în sumă de 4.159,10 lei, respectiv nu a pus la dispoziția acestuia 
documentele justificative ale operațiunilor de plăți, respectiv de retragere a numerarului din casierie, existând prezumția 
că disponibilitățile bănești ale debitoarei au fost retrase și utilizate în interes personal de către Gall Z. M. 
Principalele cauze şi împrejurări care au condus la încetarea de plăţi a debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere 
Individuală fiind: 
• Restituirea creditării în sumă totală de 322.500,00 lei de către Gall Z. M. din casieria debitoarei, prejudiciind astfel 
creditorii de la recuperarea creanțelor. 
• Neținerea contabilității în conformitate cu normele legale, respectiv dispariția evidențelor contabile – până la data 
prezentului raport, reprezentatul Gall Z. M. nu a predat lichidatorului judiciar documentele financiar-contabile ale 
debitoarei. 
• Utilizarea în interesul personal al dl. Gall Z. M. a disponibilităților bănești din casiera debitoarei. 
• Continuarea în interesul personal al dl. Gall Z. M. a activității economice a debitoarei care ducea în mod vădit la 
încetarea de plăți, respectiv starea de insolvență. 
• Lipsa unor obiective clare în dezvoltarea viitoare a activităţii economice a debitoarei Gall Z. M. Întreprindere 
Individuală. 
Dl. Gall Z. M. nu s-a conformat solicitării lichidatorului judiciar şi nu a depus în condiţiile prevăzute de art. 74 din 
Legea nr. 85/2014, evidenţele contabile, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, nu s-au respectat dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 care prevăd, în mod imperativ, obligația 
debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de insolvență, actele și 
informațiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a)-f). din Legea 85/2014. Însuşi faptul nedepunerii de către debitor a 
actelor contabile, conform art. 82 din lege, crează o prezumţie relativă a neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea 
şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi, această prezumţie fiind 
statuată şi de art. 169 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală în data de 30.01.2019, la ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, 
str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a dl. Gall 
Z. M. pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
(2). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea plângerii penale împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din 
Codul Penal și spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002.” 
Convocatorul Comitetului Creditorilor a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/10/Convocare-Comitet-Creditori-Gall-Zoltan-Mihail-Intreprindere-Individuala-
in-data-de-30.01.2019.pdf și publicat în BPI nr. 1378/22.01.2019.  
Conform Procesului-verbal nr. 89/30.01.2019, Adunarea Comitetului  Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală, convocată de către lichidatorul judiciar, în data de 30.01.2019, a hotărât următoarele: 
1. Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală mandatează lichidatorul 
judiciar în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a dl. Gall Z. M. pentru faptele care atrag 
incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
2. Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală mandatează lichidatorul 
judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și 
pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal și spălare de 
bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002. 
Procesul-verbal nr. 89/30.01.2019 al Adunării Comitetului Creditorilor debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere 
Individuală a fost depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Comitetului-Creditorilor-Gall-Zoltan-Mihail-I.-I.-
din-30.01.2019.pdf și publicat în BPI nr. 2055/31.01.2019.  
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Lichidatorul judiciar a formulat și a depus la registratura Tribunalului Timiș Cererea de antrenare a răspunderii dl. Gall 
Z. M. în temeiul în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), b) c) și d) din Legea nr. 85/2014, respectiv obligarea acestuia la plata 
sumei de 165.445,32 lei, reprezentând pasivul debitorului rămas neacoperit. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4397/30/2018/a1. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 05.06.2019. La 
termenul de judecată din data de 05.06.2019, având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 396 alin (1) Cod 
procedură civilă, va amâna pronunţarea pentru data de 19.06.2019. 
La termenul de judecată din data de 19.06.2019, prin Sentința comercială nr. 818/2019 din data de 19.06.2019, este 
admisă acțiunea în răspundere civilă patrimonială formulate de reclamantul Consultant Insolvență SPRL […], în calitate 
de lichidator judiciar al debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală – în faliment, cu sediul în Mun. 
Timișoara, bd. Iuliu Maniu, nr. 43, SAD 3, jud. Timiș, CUI 32639445, F35/19/2014, în contradictoriu cu pârâtul Gall Z. 
M.. Obligă pârâtul Gall Z. M. să suporte din averea proprie pasivul debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere 
Individuală – în faliment, până la concurența sumei de 165.445,32 lei. Fără cheltuieli de judecată. 
Lichidatorul judiciar a comunicat creditorului D.G.R.F.P. – A.J.F.P. Timiș Sentința nr. 818 din 19.06.2019 pronunțată 
în dosarul 4397/30/2018/a1 de către Tribunalul Timiș privind debitorul Gall Zoltan Mihail I.I. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la predarea, la solicitarea A.J.F.P. Timiș prin Serviciul Inspecție Fiscală 
Persoane Fizice 1, a documentelor contabile aferente perioadei 2015-2018, comenzilor, contractelor-cadru, Registrului 
unic de control, conform procesului-verbal de predare-primire nr. 616/03.06.2019, acestea fiind restituite în data de 
19.09.2019, conform proces-verbal de ridicare de înscrisuri încheiat la data de 19.09.2019. 
8. Referitor la dosarul nr. 222/P/2018. Inspectoratul de Poliție al Județului Caraș-Severin, Serviciul de Investigare a 
Criminalității Economice I.C.E. Oravița a comunicat lichidatorului judiciar adresa nr. 424/05.02.2019 emisă în dosarul 
nr. 222/P/2018 în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzută și 
pedepsită de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul Penal, prin care a solicitat subscrisei să comunice dacă creditorul SC A.S 
Paunic SRL s-a înscris la masa credală pentru recuperarea creanței, respectiv comunicarea listei persoanelor înscrise la 
masa credală și documentele în baza cărăra A.S. Paunic SRL s-a înscris la masa credală.  
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 107/05.02.2019 și adresa nr. 110/06.02.2019 prin care a transmis 
următoarele acte: Extras din Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23674/12.12.2018 privind Tabelul definitiv de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală; Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu datele complete ale persoanelor 
înscrise la masa credală; Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar formulată de SC AS Paunic SRL 
înregistrată la Tribunalul Timiș; Fișa operațiunilor aferentă perioadei 01.01.2017-30.08.2018 emisă de debitoarea Gall 
Zoltan Mihail Întreprindere Individuală; Registru de casă aferentă perioadei 09.01.2017-15.03.2017; Registru-Jurnal de 
încasări și plăți aferent perioadei 01.01.2017-30.08.2018. 
9. Referitor la dosarul nr. 6176/P/2018. Urmare primirii adresei formulate de Inspectoratul de Poliție  Județean Timiș - 
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu privire la dosarul penal nr. 6176/P/2018, subscrisa a comunicat 
prin adresa nr. 836/09.08.2019 următoarele acte: Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la intrarea în 
faliment a debitorului Gall Zoltan-Mihail Intreprindere Individuală; Declarațiile de creanțe depuse la dosarul cauzei; 
Tabelul definitiv de creanțe al debitoarei; Procesul verbal de predare – primire nr. 616/03.06.2019. 
10. Referitor la formularea plângerii penale împotriva dl. Gall Z. M.. Lichidatorul judiciar a formulat plângere penală 
împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prev. şi ped. de art. 295 din Codul Penal. Din 
cuprinsul plângerii penale se reține: 
- dl. Gall a sustras şi şi-a însuşit şi suma de 322.500,00 lei, care se afla faptic în caseria societăţii, iar pentru a da un 
aspect de legalitate acestei operaţiuni, a operat în Registrului de casă aferent perioadei 09.01.2017-14.06.2018, restituiri 
de creditare, fără să se fi făcut, în mod efectiv vreo creditare – nu există documente cu privire la creditare. Astfel, 
făptuitorul a falsificat Registrul Jurnal al întreprinderii individuale, în vederea ascunderii faptei de sustragere a 
numerarului din caserie în cuantum de 322.500,00 lei.  
- dl. Gall Z. M. a sustras şi şi-a însuşit banii aflaţi în caseria societăţii la intrarea în faliment şi anume suma de 4.159,10 
lei.  
Lichidatorul judiciar s-a deplasat în data de 25.10.2019 la Inspectoratul de Poliție Județean Timiș - Serviciul de 
Investigare a Criminalității Economice și a depus declarații în calitate de reprezentant legal al debitorului în cadrul 
dosarului penal având ca obiect plângerea penală anterior menționată, respectiv conform Procesului-verbal de predare-
primire nr. 1348/25.10.2019, lichidatorul judiciar a predat Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, 
subscrisa a comunicat prin adresa nr. 836/09.08.2019 următoarele înscrisuri: Acțiunea prin intermediul căreia a solicitat 
atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului Gall Z. M. și, pe cale de consecință, obligarea acestuia la plata către 
debitoare a sumei de 165.445,32 lei reprezentând întregul pasiv înregistrat în tabelul de creanțe al debitoarei. Cauza face 
obiectul dosarului nr. 4397/30/2018/a1 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, soluționat definitiv prin ne-apelare în sensul 
admiterii acțiunii (Sentința nr. 818/19.06.2019 atașată); plângere penală împotriva dl. Gall Zoltan Mihail Întreprindere 
Individuală pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prev. şi ped. de art. 295 din Codul Penal; Acte contabile  2015 – 
2018 – 57 pagini pentru anul 2018, 179 pagini pentru anul 2017, 35 pagini pt. anul 2016, 264 pagini pentru anul 2015; 
Comenzi, contracte – cadru; alte înscrisuri; Registru Jurnal de încasări și plăți aferent perioadei 01.01.2017-30.08.2018 
– 8 pagini; Registru de casă aferent perioadei 09.01.2017- 04.06.2018; Fișa operațiunilor aferentă perioadei 01.01.2018-
30.08.2018; Jurnal de bancă aferent perioadei 06.07.2017-  27.03.2018; Jurnal cumpărări pentru perioada 01.01.2016 – 
30.06.2018; Jurnal vănzări pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2018; Fișa sintetică totală emisă la data de 18.09.2018.  
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În temeiul art. 111 alin. (2) lit. d) din C. proc. pen., lichidatorul judiciar a transmis cererea nr. 1065/03.04.2020 către 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara prin intermediul căreia a solicitat comunicarea numărului de dosar penal și 
stadiul dosarului penal, care a fost constituit ca urmare a înaintării plângerii penale nr. 450/17.04.2019 de către 
subscrisa Consultant Insolvență SPRL prin asociat coordonator ec. Popescu G., în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, formulată împotriva dlui Gall Z. M., pentru pentru săvârşirea 
infracţiunii de delapidare prev. şi ped. de art. 295 din Codul Penal, solicitând, de asemenea, ca subscrisa să fie 
încunoștiințată cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală în vederea participării la acestea.  
11. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitoarea Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, nr. 68/25.01.2019, aferent termenului de judecată din data de 
30.01.2019, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 1822/29.01.2019.  
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitoarea Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, nr. 
525/08.05.2019, aferent termenului de judecată din data de 15.05.2019, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 9188/09.05.2019.  
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitoarea Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, nr. 
1738/22.11.2019, aferent termenului de judecată din data de 27.11.2019, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22370/25.11.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/10/Raport-de-acitivitate-Gall-Zoltan-Mihail-Intreprindere-
Individuala-termen-27.11.2019.pdf  
12. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a insolvenței sunt în cuantum 
de 515,02 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor Nr. factură Data factură 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 

1 

SC Olimpiq Media 
SRL 

PBL 6220 08.10.2018 
               

43.32 lei  

publicare notificare privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență împotriva debitorului în ziarul 

Evenimentul zilei din data de 08.10.2018 

2 
C.N. Poșta Română SA DIV00049985 11.10.2018 

               
51.10 lei  

comunicare notificări privind deschiderea procedurii către 
creditori 

3 
C.N. Poșta Română SA DIV00050163 12.10.2018 

                 
7.30 lei  

notificare creditor cu privire la deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență împotriva debitorului Gall Zoltan 

Mihail Întreprindere Individuală 

4 
C.N. Poșta Română SA DIV00050164 12.10.2018 

                 
7.30 lei  

comunicare notificări privind deschiderea procedurii către 
creditori 

5 
C.N. Poșta Română SA DIV00050584 16.10.2018 

             
335.80 lei  

comunicare notificări privind deschiderea procedurii către 
creditori 

6 
C.N. Poșta Română SA DIV00051837 23.10.2018 

                 
6.30 lei  

comunicare notificare Gall către Z. M.  

7 
Banca Transilvania   25.10.2018 

               
40.00 lei  

depunere numerar în vederea deschiderii contului unic de 
insolvență al debitorului 

8 
C.N. Poșta Română SA DIV00020022 18.04.2019 

                 
7.80 lei  

depunere plangere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Timișoara 

9 
C.N. Poșta Română SA DIV00039444 14.08.2019 

               
16.10 lei  

comunicare adresa către I.P.J. Timiș 

  
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
             

515.02 lei  
  

13. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și nu sunt fonduri de distribuit 
în cadrul prezentei proceduri simplificate de insolvență,  în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 85/2014, 
solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL în cuantum de 5.000 lei + TVA pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a 
debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1143/29.05.2019 
privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare 
Fiscală, și plata sumei de 515,02 lei reprezentând sume avansate de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență 
SPRL pentru plata cheltuielilor din cadrul procedurii simplificate de insolvență. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G. 
 
 


