
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1468 Din data de 21.05.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1200/30/2015; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Crăciun 
Cristina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Burg Infailibil SRL, cod de identificare fiscală: 4250590; Sediul social: Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. 
Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2539/1993. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; 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 SC Burg Infailibil SRL, în 
temeiul art. 59 alin (1) din Legea 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, privind debitorul SC Burg Infailibil 
SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  

în procedura de faliment a debitorului SC Burg Infailibil SRL 

Număr dosar 1200/30/2015, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Cristina Crăciun.  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Burg Infailibil SRL 
1. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate 
privind descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 59 alin. 
(1) din Legea 85/2014, nr. 766/06.03.2020 întocmit pentru termenul de judecată din data de 12.03.2020, a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4711/09.03.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Burg-Infailibil-
SRL-termen-12.03.2020.pdf. Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate. 
II. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului SC Burg Infailibil SRL. În conformitate cu 
hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 31.01.2020, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață și 
valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 60% din valoarea de evaluare. Astfel, 
de la termenul de judecată din data de 12.03.2020 au fost organizate următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 10.03.2020 la 60% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.olx.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Național din data de 04.02.2020; 
• trimis spre afișare la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 731/03.03.2020.  
Ulterior organizării setului de licitații publice la prețul de vânzare de 60% din valoarea de evaluare, în conformitate cu 
hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 31.01.2020, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL în data de 30.03.2020, la ora 11:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg 
Infailibil SRL la 60% din prețul de evaluare. 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și val  orificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la 
prețul de 50% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 30.03.2020 a fost 
publicat în BPI nr. 5283/17.03.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Convocare-AGC-diminuare-preturi-50-SC-Burg-Infailibil-SRL-1.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 
30.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 5280/17.03.2020.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 30.03.2020 au comunicat 
voturi următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. à R.L. – creditor chirografar ce deține un procent de 24.211% din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL și publicat în BPI 
nr. 301/08.01.2019, a transmis votul nr. 86837/18.03.2020, prin poștă electronică, în data de 19.03.2020. 
2. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 8,238% din totalul creanțelor 
înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL și 
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publicat în BPI nr. 301/08.01.2019, a transmis votul nr. TMG DEX 64.003/2016/18.03.2020, prin poștă electronică în 
data de 19.03.2020. 
Conform Procesului-verbal nr. 1024/30.03.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Burg Infailibil SRL 
din data de 30.03.2020 a hotărât: 
1. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Burg Infailibil 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 licitaţiilor publice 
organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la 60% din din prețul de 
evaluare. 
2. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Burg Infailibil 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 continuarea expunerii pe 
piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 50% din prețul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Procesul-verbal nr. 1024/30.03.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 
30.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5874/30.03.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Proces-verbal-AGC-diminuare-preturi-vanzare-
bunuri-la-50-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 30.03.2020, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 50% din valoarea 
de evaluare. Astfel, au fost organizate următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 10.04.2020 la 50% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.olx.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Național din data de 02.04.2020; 
• trimis spre afișare la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1117/10.04.2020.  
2. Licitația publică organizată în data de 17.04.2020 la 50% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.olx.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Național din data de 02.04.2020; 
• trimis spre afișare la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1202/17.04.2020.  
3. Licitația publică organizată în data de 24.04.2020 la 50% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.olx.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Național din data de 02.04.2020; 
• trimis spre afișare la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1243/24.04.2020.  
4. Licitația publică organizată în data de 30.04.2020 la 50% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.olx.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Național din data de 02.04.2020; 
• trimis spre afișare la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1311/30.04.2020.  
5. Licitația publică organizată în data de 08.05.2020 la 50% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
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• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.olx.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Național din data de 02.04.2020; 
• trimis spre afișare la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1362/08.05.2020.  
Ulterior organizării setului de licitații publice la prețul de vânzare de 50% din valoarea de evaluare, în conformitate cu 
hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 30.03.2020, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL în data de 19.05.2020, la ora 11:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg 
Infailibil SRL la 50% din prețul de evaluare.  
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și val  orificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la 
prețul de 40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 19.05.2020 a fost 
publicat în BPI nr. 7205/12.05.2020. 
Raportul de activitate cu privire la Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 
19.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 7340/14.05.2020.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. à R.L. – creditor chirografar ce deține un procent de 24.211% din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL și publicat în BPI 
nr. 301/08.01.2019, a transmis votul nr. 117298/18.05.2020, prin poștă electronică, în data de 19.05.2020. 
2. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 8,238% din totalul creanțelor 
înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL și 
publicat în BPI nr. 301/08.01.2019, a transmis votul nr. TMG DEX 64.003/2016/13.05.2020, prin poștă electronică în 
data de 13.05.2020. 
Conform Procesului-verbal nr. 1442/19.05.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Burg Infailibil SRL 
din data de 19.05.2020 a hotărât: 
3. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Burg Infailibil 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 licitaţiilor publice 
organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la 50% din din prețul de 
evaluare. 
4. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocsmit 
împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil 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 continuarea 
expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 40% din prețul de 
evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Procesul-verbal nr. 1442/19.05.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 
19.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7640/20.05.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Proces-verbal-AGC-diminuare-preturi-vanzare-
bunuri-la-50-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 19.05.2020, lichidatorul judiciar va proceda la 
expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 40% din valoarea 
de evaluare: 
1. Licitația publică organizată în data de 05.06.2020 la 40% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.olx.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Național; 
• trimis spre afișare la Primăria Lugoj, fiind expuse la vânzare următoarele bunuri mobile rămase în averea debitorului: 

Nr. 
crt. 

Denumire Bunuri Mobile Valoare deseuri * 
Curs valutar la 01.04.2019 = 4,7625 lei/ 1 euro lei euro 

1 Autoutilitara MERCEDES-BENZ SPRINTER 413, TM-14-BRG 816 171,2 
2 Autoutilitara MERCEDES-BENZ SPRINTER 311, TM-56-AMR 680 142,8 

Total 1.496 314,00 

III. Referitor la acțiunile formulate de către lichidatorul judiciar  
1. Referitor la dosarul nr. 2336/252/2019: 
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Lichidatorul judiciar reprezentat convențional de către Cabinet de avocat „Duțulescu L.”, a formulat și a înaintat la 
Judecătoria Lugoj, Secția Civilă, cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu administratorul special Curuțiu Gh. 
I. prin care a soliciat: 
În principal: obligarea pârâtului la predarea către SC Burg Infailibil SRL a următoarelor bunuri mobile: 
• Autoturism Volvo S60,   nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910; 
• Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu ZOFC5980105226940, aflate în 
patrimoniul SC Burg Infailibil SRL 
În subsidiar: în eventualitatea în care bunul nu mai există ori există impedimente de orice natură pentru preluarea 
acestuia de către reclamantă, obligarea pârâtului la plata sumei de 13.760 lei reprezentând contravaloarea următoarelor 
bunuri mobile: 
• Autoturism Volvo S60,   nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910 – 7.100 lei; 
• Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu ZOFC5980105226940 – 6.660 lei, 
aflate în patrimoniul SC Burg Infailibil SRL – valoare stabilită prin intermediul Raportului de evaluare nr. 
41/26.08.2015, în cadrul procedurii procedurii de insolvenţă a SC Burg Infailibil SRL,  
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2336/252/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Lugoj.  
Subscrisa reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, a depus la dosar cererea în probațiune 
prin care a solicitat să dispună administrarea şi încuviinţarea probei cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtului, teza 
probatorie fiind dovedirea stării de fapt prezentate în cadrul acţiunii introductive.  
La primul termen de judecată din data de 26.09.2019, prin Hotărârea nr. 3014/26.09.2019, este admisă excepţia 
necompetenţei materiale a Judecătoriei Lugoj. Declină competența de soluționare a cererii de chemare in judecată 
formulată de către reclamanta SC Burg Infailibil SRL, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, în 
contradictoriu cu pârâtul Curuţiu Gh. I., în favoarea Tribunalului Timiș. 
Primul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului 2336/252/2019 declinat în favoarea Tribunalului Timiș a fost 
stabilit în data de 30.01.2020. La termenul de judecată din data de 30.01.2020 se amână cauza pentru următorul termen 
din data de 23.04.2020. La termenul de judecată din data de 23.04.2020 s-a suspendat cauza în baza Decretului nr. 
195/2020 şi Decretului nr. 240/2020, următorul termen de judecată fiind stabilit în data de 25.06.2020. 
2. Referitor la dosarul nr. 4380/252/2019: 
Debitorul SC Burg Infailibil SRL prin lichidatorul judiciar a formulat în contradictoriu cu: 
1. SC V.R.A. Meat-Prod Lugoj SRL, cu sediul social în Sat Coșteiu, Comuna Coșteiu, nr. 432, jud. Timiș, CUI 
39596724, atribut fiscal RO, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/2346/2018, în calitate de pârâtă, 
cerere de chemare în judecată prin care a solicitat, Onoratei Instanțe ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună: 
- obligarea pârâtei la plata către SC Burg Infailibil SRL a sumei de 42.355,75 lei constând în: debit restant în cuantum 
de 42.355,75 lei reprezentând contravaloare produse finite – mezeluri vândute, în conformitate cu următoarele facturi 
fiscale: 
- Factura fiscală nr. 47719 emisă în data de 01.10.2018 scadentă la data de 01.10.2018, în cuantum de 10,233.60 lei; 
- Factura fiscală nr. 47720 emisă în data de 01.10.2018 scadentă la data de 01.10.2018, în cuantum de 2,337.54 lei; 
- Factura fiscală nr. 47718 emisă în data de 01.10.2018 scadentă la data de 08.10.2018, în cuantum de 3,386.14 lei; 
- Factura fiscală nr. 47719 emisă în data de 01.10.2018 scadentă la data de 01.10.2018, în cuantum de 5,313.01 lei; 
- Factura fiscală nr. 47717 emisă în data de 01.10.2018 scadentă la data de 10.10.2018, în cuantum de 10,085.46 lei; 
- Factura fiscală nr. 47718 emisă în data de 01.10.2018 scadentă la data de 08.10.2018, în cuantum de 11,000.00 lei. 
- obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 5.001,50 lei, calculată de la data scadenței până 
la data de 20.11.2019, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la data efectivă a plății;  
- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4380/252/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Lugoj. La primul termen de judecată din 
data de 17.02.2020, s-a amânat pronunțarea pentru data de 02.03.2020. La termenul de judecată din data de 02.03.2020, 
prin Hotărârea nr. 780/02.03.2020 s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta SC Burg Infailibil SRL, prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL în contradictoriu cu S.C. V.R.A. Meat-Prod Lugoj SRL. Lichidatorul 
judiciar va formula acțiune pentru atragerea răspunderii administratorului special Curuțiu Gh. I. pentru operațiunile de 
livrare de produse către clientul Vra Meat Prod Lugoj SRL, efectuate fără avizul lichidatorului judiciar. 
3. Referitor la dosarul nr. 4470/252/2019: Lichidatorul judiciar a formulat în contradictoriu cu: 
1. Curuțiu Gh. I., cu domiciliul în -, având CNP -, posesor al CI seria -  nr. -, eliberat de - la data de -, în calitate de 
pârât, cerere de chemare în judecată, prin care a solicitat, Onoratei Instanțe ca prin hotărârea ce o va pronunța să 
dispună admiterea acţiunii formulate de către subscrisa şi: 
În principal: obligarea pârâtului la predarea către SC Burg Infailibil SRL a următoarelor bunuri mobile: 
• stocuri de materii prime în valoare de 10.732,44 lei; 
• stocuri de produse finite rămase în gestiunea debitorului în valoare totală de 43.243,70 lei, aflate în patrimoniul SC 
Burg Infailibil SRL 
În subsidiar: în eventualitatea în care bunurile – stocuri de materii prime și stocuri de produse finite nu mai există ori 
există impedimente de orice natură pentru preluarea acestora de către reclamantă, obligarea pârâtului la plata sumei de 
53.976,14 lei reprezentând contravaloarea următoarelor bunuri mobile: 
• stocuri de materii prime în valoare de 10.732,44 lei; 
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• stocuri de produse finite rămase în gestiunea debitorului în valoare totală de 43.243,70 lei, aflate în patrimoniul SC 
Burg Infailibil SRL – valori stabilite în baza documentului contabil predat lichidatorului judiciar – balanța de verificare 
aferentă lunii septembrie 2018.  
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4470/252/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Lugoj. La primul termen de judecată din 
data de 05.03.2020, a fost admisă excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Lugoj, invocată de instanță din 
oficiu. Declină competența de soluționare a cauzei privind pe reclamanta Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL în contradictoriu cu pârâtul Curuţiu Gh. I., având ca obiect 
obligaţie de a face, în favoarea Tribunalului Timiş.  
La primul termen de judecată stabilit în data de 05.03.2020, prin Hotărârea nr. 863/05.03.2020 a fost admisă excepția 
necompetenței materiale a Judecătoriei Lugoj, invocată de instanță din oficiu. Declină competența de soluționare a 
cauzei privind pe reclamanta Consult Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Burg Infailibil 
SRL în contradictoriu cu pârâtul Curuţiu Gh. I., având ca obiect obligaţie de a face, în favoarea Tribunalului Timiş.  
Primul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului nr. 4470/252/2019 aflat pe rolul Tribunalului Timiș este în data de 
19.06.2020.  
4. Referitor la dosarul nr. 1200/30/2015/a3: Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
SC Burg Infailibil SRL a formulat, în contradictoriu cu: 
1. SC Burg Infailibil SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, 
jud. Timiș, CUI 4250590, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/2539/1993, în calitate de debitoare pârâtă, 
2. Curuțiu Gh. I., cu domiciliul în -, având CNP -, posesor al - seria -  nr. -, eliberat de - la data de -, în calitate de pârât, 
cerere prin intermediul căreia a solicitat, Onoratei Instanțe, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună, în temeiul art. 
84 alin. (2) respectiv art. 87 din Legea nr. 85/2014 
- în temeiul disp. art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunilor de descărcare 
din gestiune a stocurilor de produse finite, materii prime și combustibili în valoare totală de 111.214,95 lei, operațiuni 
efectuate de administratorul special Curuțiu Gh. I. fără avizul lichidatorului judiciar. 
- repunerea părţilor în situaţia anterioară efectuării operațiunilor sus – menţionate, în sensul obligării pârâtului Curuțiu 
Gh. I. la predarea către debitoarea Burg Infailibil SRL a stocurilor de produse finite, materii prime și combustibili în 
valoare totală de 111.214,95 lei,  
Iar în cazul în care stocurile de produse finite, materii prime și combustibili, nu pot fi identificate şi nu mai există faptic 
în averea debitoarei, obligarea pârâtului Curuțiu Gh. I. la achitarea către SC Burg Infailibil SRL a sumei de 111.214,95 
lei reprezentând valoarea contabilă a stocurilor descărcate din gestiunea debitorului fără avizul lichidatorului judiciar. 
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1200/30/2015/a3 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având primul termen de judecată 
stabilit în data de 12.03.2020.  
Prin intermediul Sentinței Civile nr. 237/26.03.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
1200/30/2015/a3: „Admite în parte acțiunea formulată de reclamantul Consultant Insolvență SPRL […] în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei SC Burg Infailibil SRL […] în contradictoriu cu pârâta – debitoarea SC Burg Infailibil 
SRL și pârâtul Curuțiu Gh. I. […]. Constată nulitatea operațiunilor de descărcare din gestiune a stocurilor de produse 
finite, materii prime și combustibili, în valoare totală de 111.214,95 lei. Dispune repunerea părților în situația anterioară 
în sensul că obligă pârâtul Curuțiu Gh. I. să predea reclamantului Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC Burg Infailibil SRL stocurile de produse finite, materii prime și combustibili descărcați din 
gestiune […] sau contravaloarea acestora, de 111.214,95 lei.”  
Lichidatorul judiciar a comunicat către Curuțiu Gh. I. prin poștă cu confirmare de primire cu conținut declarat nr. 
VA39996727961 la adresa de domiciliu al acestuia, cât și la domiciliul procesual al acestuia ales la Cabinet avocat 
Neagu A. B., somația nr. 1292/29.04.2020 și somația nr. 1294/29.04.2020 (comunicată prin poștă cu confirmare de 
primire cu conținut declarat nr. VA39996727971), prin care a solicitat predarea de urgență către lichidatorul judiciar 
stocurile de produse finite, materii prime și combustibili în valoare totală de 111.214,95 lei, descărcate din gestiunea 
debitorului SC Burg Infailibil SRL în luna septembrie 2018 și octombrie 2018, respectiv: 
- stocuri de materii prime în valoare de 57.634,80 lei, descărcate din gestiunea debitorului în luna septembrie 2018; 
- combustibil în valoare de 1.462,57 lei, descărcat din gestiunea debitorului în luna septembrie 2018; 
- stocuri de produse finite în valoare totală de 45.314,22 lei, descărcate din gestiunea debitorului în luna septembrie 
2018; 
- stocuri de materii prime în valoare totală de 6.803,36 lei, descărcate din gestiunea debitorului în luna octombrie 2018.  
În caz contrar, lichidatorul judiciar a solicitat virarea de urgență contravaloarea de 111.214,95 lei a stocurilor 
descărcate, în contul unic de insolvență a debitorului Burg Infailibil SRL - RO73 BTRL RONC RT03 0186 3701 
deschis la Banca Transilvania.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executarea silită a Sentinței Civile nr. 237/26.03.2020 
pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1200/30/2015/a3. 
5. Referitor la dosarul nr. 1200/30/2015/a4: 
Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL a formulat, în 
contradictoriu cu: 
1. Curuțiu Gh. I., cu domiciliul în -, având CNP -, posesor al - seria -  nr. -, eliberat de - la data de -, în calitate de pârât,  



6 
 

2. SC OMV Petrom Marketing SRL, cu sediul social în București, str. Coralilor, nr. 22, Clădirea Infinity, Oval B, 
Sector 1, CUI RO 11201891, nr. înregistrare în R.C. J40/10637/1998, în calitate de intimat pârât,  
3. SC Transbel SRL, cu sediul social în Reșița, str. Laminoarelor, nr. 13, jud. Caraș-Severin, CUI RO 5115478, nr. 
înregistrare în R.C.  J11/1/1994, în calitate de intimat pârât,  
4. SC Rompetrol Downstream SRL, cu sediul social în București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern 
Tower, Sector 1, CUI, RO 12751583, nr. înregistrare în R.C. J40/1716/2000, în calitate de intimat pârât, 
5. SC S.T. Management SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Acad. Petre P. Negulescu, nr. 2, Camera II, jud. Timiș, 
CUI RO 22834678, nr. înregistrare în R.C. J35/4422/2007, în calitate de intimat pârât, 
6. SC Mol Romania Petroleum Products SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 77, 
Clădirea C-D The Office, Camera C. 1.1, jud. Cluj, CUI RO 7745470, nr. înregistrare în R.C. J12/729/2000, în calitate 
de intimat pârât, 
7. SC Fratelli Pagani Romania SRL, cu sediul social în loc. Bragadiru, Șos. Alexandrinei, nr. 116-118, jud. Ilfov, CUI 
RO 14726950, nr. înregistrare în R.C. J23/1277/2002, în calitate de intimat pârât, 
8. SC Urgent Cargus SA, cu sediul social în Oraș Măgurele, Șos. Atomiștilor, nr. 99-115, Corp C1, jud. Ilfov, CUI RO 
3541906, nr. înregistrare în R.C. J23/344/2013, în calitate de intimat pârât, 
9. SC Lay Condimente SRL, cu sediul social în București, str. Zece Mese, nr. 22, Sector 2, CUI RO 8630524, nr. 
înregistrare în R.C. J40/6069/1996, în calitate de intimat pârât, 
10. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu sediul în București, Piața Presei 
Libere, nr. 1, Corp D1, Sector 1, C.P. 013701, în calitate de intimat pârât, 
11. SC Mauriziaro Meat SRL, cu sediul social în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 281, jud. Arad, CUI RO 30126168, nr. 
înregistrare în R.C. J02/471/2012, în calitate de intimat pârât, 
12. SC Kemfood NC SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Amurgului, nr. 1, camera 1, jud. Timiș, CUI RO 
36873375, nr. înregistrare în R.C. J35/3424/2016, în calitate de intimat pârât, 
13. SC Telekom Romania Communications SA, cu sediul social în București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, Clădirea City 
Gate, etajele 7-18 din Turnul de Nord, Sector 1, CUI RO 427320, nr. înregistrare în R.C. J40/8926/1997, în calitate de 
intimat pârât, 
14. SC Solina Romania SRL, cu sediul social în Sat Sântimbru, str. Blajului, nr. 244C, jud. Alba, CUI RO 5066472, nr. 
înregistrare în R.C. J01/1144/1993, în calitate de intimat pârât, 
15. SC Marval Casing SRL, cu sediul social în Botoșani, str. 1 Decembrie, nr. 47, Biroul nr. 5, jud. Botoșani, CUI RO 
36340232, nr. înregistrare în R.C. J07/340/2016 în calitate de intimat pârât 
cerere prin intermediul căreia a solicitat, Onoratei Instanțe, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună, în temeiul art. 
84 alin. (2) respectiv art. 87 din Legea nr. 85/2014: 
- În temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunilor de plăţi 
efectuate după data deschiderii procedurii de faliment – 13.09.2018, în valoare totală de 32.209,10 lei efectuate fără 
avizul lichidatorului judiciar. 
- repunerea părţilor în situaţia anterioară efectuării operaţiunilor de plăţi, în sensul obligării pârâtului Curuțiu Gh. I. la 
restituirea disponibilităţilor băneşti în valoare de 32.209,10 lei către debitoare, disponibilităţi băneşti din casieria 
debitoarei utilizate de pârâtul Curuțiu Gh. I. fără avizul lichidatorului judiciar. 
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1200/30/2015/a4 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având primul termen de judecată 
stabilit în data de 02.04.2020. La termenul de judecată din data de 02.04.2020, se suspendă cauza în baza Decretului nr. 
195/2020, fiind stabilit următorul termen de judecată în data de 09.07.2020. 
IV. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei și a publicat în BPI nr. 7766/21.05.2020 Raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, privind debitorul SC Burg Infailibil SRL nr. 1444/19.05.2020.  
Conform Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, privind debitorul SC Burg 
Infailibil SRL nr. 1444/19.05.2020, au fost înregistrate următoarele cheltuieli de procedură neachitate: 
- retribuţie componentă fixă lichidator judiciar 1.500 lei/lună, exclusiv TVA (perioada de faliment 01.01.2019-
30.04.2020) - 28,560.00 lei; 
- cheltuieli publicare anunţuri ziar - 39.91 lei; 
- sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură nerestituite – 56,03 lei; 
- Cheltuieli previzionate cu retribuţia componentă fixă lichidator judiciar (1.500 lei + TVA - retribuţie lunară; perioada 
- 3 luni) - 5,355.00 lei; 
- Cheltuieli previzionate cu deplasarea/alimentare combustibil necesar deplasări termene instanţă, prezentare bunuri 
potențialor clienți – 500,00 lei; 
- Cheltuieli previzionate cu servicii bancare – comisoane – 150,00 lei; 
- Cheltuieli previzionate cu consumabile (papetărie, xerox, etc.) – 250,00 lei; 
- Cheltuieli previzionate cu onorarii avocațiale cu privire la dosarele formulate împotriva administratorului special: 
dosar nr. 2336/252/2019, dosar nr. 4470/252/2019, dosarul nr. 1200/30/2015/a3, dosarul nr. 1200/30/2015/a4 – 3.000 
lei; 
- Alte cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii (conservare bunuri mobile, cheltueili poştale, etc.) – 
500,00 lei. 
V. Referitor la cererea de plată a creanței curente formulată de către Primăria Municipiului Lugoj nr. 15805/20.02.2020 
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În data de 26.02.2020, la sediul lichidatorului judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL a fost transmisă cererea de 
plată formulată de către Primăria Municipiului Lugoj – Direcția Economică – Serviciul Impozite și Taxe, înregistrată 
sub nr. 15805/20.02.2020, privind creanțele înscrise în Decizia de impunere pentru anul 2020 nr. 14645/19.02.2020 (nr. 
938/19.02.2020) anexată, spre a fi recunoscute de lichidatorul judiciar și achitate.  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor atașate acesteia și a constatat faptul că 
bunurile pentru care Primăria Municipiului Lugoj – Direcția Economică – Serviciul Impozite și Taxe a calculat 
obligația subscrisei în cuantum de 3.483 lei reprezentând impozite, sunt urmatoarele: 
1. Autovehicul Mercedes Benz, Serie M: 00119749; Nr. mat. MA1282; nr. înmatriculare TM 35 BRG, serie șasiu 
WDB9034111P726315 - impozit calculat în cuantum de 477 lei; 
2. Autovehicul Mercedes Benz Sprinter, Serie M: 50340052, nr. înmatriculare TM 56 AMR, serie șasiu 
WDB9036121R260205 - impozit calculat în cuantum de 350 lei; 
3. Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, Serie M: 76884, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu 
ZCFC5980105226940 - impozit calculat în cuantum de 445 lei; 
4. Autoturism Volvo S60, SerieM: 29853; nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910 - impozit 
calculat în cuantum de 992 lei; 
5. Seat Inca, serie M: 056025, serie șasiu VSSZZZ9KZ2RO016393 - impozit calculat în cuantum de 318 lei; 
6. Autoturism Toyota Yaris, SerieM: 0042654; nr. înmatriculare TM 24 BRG, serie șasiu JTDJC123205019273 - 
impozit calculat în cuantum de 59 lei; 
7. Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 413 CDI – frigorifică, SerieM: 247052; nr. înmatriculare TM 14 BRG, serie 
șasiu WDB9046121R138726 - impozit calculat în cuantum de 350 lei; 
8. Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, SerieM: 0348036; nr. înmatriculare TM 36 BRG, serie șasiu 
ZCFC3573005612218 - impozit calculat în cuantum de 382 lei; 
9. Autoturism Opel Corsa B, SeriaM: 19586039; nr. înmatriculare TM 33 BRG, serie șasiu VSX000073P6015633 - 
impozit calculat în cuantum de 51 lei; 
10. VW POLO, serie M: 172254, serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964 - impozit calculat în cuantum de 59 lei. 
Urmare analizei cererii de plată nr. 15805/20.02.2020, lichidatorul judiciar respinge la plată suma solicitată de 3.483 lei, 
reprezentând impozite calculate de Municipiul Lugoj – Direcția Economică – Serv. Impozite și Taxe în sarcina 
debitoarei SC Burg Infailibil, motivat de următoarele: 
- Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1567/21.11.2018 întocmit de către lichidatorul judiciar la data intrării în 
procedura de faliment, nu se regăsesc (nu existau faptic) în averea debitoarei bunurile: VW POLO, serie M: 172254, 
serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964 și Seat Inca, serie M: 056025, serie șasiu VSSZZZ9KZ2RO016393;  
- Bunurile mobile: Autoturism Opel Corsa, TM-33-BRG; Autoturism Toyota Yaris, TM-24-BRG; Autoutilitară 
Mercedes-Benz Sprinter 310, TM-35-BRG și Autoutilitată Iveco Daily, TM-36-BRG au fost scoase din evidența 
contabilă a debitorului, ca urmare a valorificării acestora prin licitații publice. Lichidatorul judiciar a transmis prin fax 
adresa nr. 112/15.01.2020, respectiv a transmis adresa nr. 700/28.02.2020 către Primăria Lugoj prin mail și prin poștă 
cu confirmare de primire nr. AR39873344288, prin care a solicitat scoaterea din evidențele fiscale ale SC Burg 
Infailibil SRL, a bunurilor mobile anterior menționate.  
- De asemenea, conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1567/21.11.2018 întocmit de către lichidatorul judiciar la 
data intrării în procedura de faliment, nu au fost identificate în averea debitorului bunurile: Autoutilitară Iveco Daily – 
frigorifică, Serie M: 76884, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu ZCFC5980105226940; Autoturism Volvo S60, 
SerieM: 29853; nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910.  
Astfel, lichidatorul judiciar a solicitat Primăriei Lugoj recalcularea impozitelor datorate de către debitor, având în 
vedere aspectele anterior menționate. 
Prezenta reprezintă măsură a lichidatorului judiciar, aceasta fiind comunicată prin publicare în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 4711/09.03.2020 în cadrul Raportului lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuțiilor în procedura de faliment a debitorului SC Burg Infailibil SRL nr. 766/06.03.2020, putând fi contestată 
conform disp. art. 75 alin. (3) coroborat cu disp. art. 59 alin. (5) - (6) din Legea nr. 85/2014. 
Primăria Municipiului Lugoj – Direcția Economică – Serviciul Impozite și Taxe a comunicat lichidatorului judiciar 
Decizia de impunere pentru anul 2020 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice nr. 
23764/03.03.2020 pentru rectificarea creanțelor datorate bugetului local.  
Astfel, lichidatorul judiciar a formulat și a comunicat prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39872945837 către 
Primăria Municipiului Lugoj – Direcția Economică – Serviciul Impozite și Taxe, Contestația nr. 839/11.03.2020 
împotriva Deciziei de impunere pentru anul 2020 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoane juridice nr. 
14645/19.02.2020, rectificate prin Decizia de impunere pentru anul 2020 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate 
de persoanele juridice nr. 23764/03.03.2020, prin care am solicităm admiterea contestației formulate de subscrisa și 
rectificarea Deciziei de impunere pentru anul 2020 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoane juridice nr. 
14645/19.02.2020, rectificate prin Decizia de impunere pentru anul 2020 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate 
de persoanele juridice nr. 23764/03.03.2020, în sensul diminuării cuantumului impozitului datorat la suma de 700 lei, 
reprezentând valoarea solicitată inițial de 2.514 lei (3.483 lei – 969 lei) minus impozitul în sumă de 1.814 lei aferent 
bunurilor mobile: autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, Serie M: 76884, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu 
ZCFC5980105226940; autoturism Volvo S60, SerieM: 29853; nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu 
YV1RS743222146910; autoturism Seat Inca, serie M: 056025, serie șasiu VSSZZZ9KZ2RO016393; autoturism VW 
POLO, serie M: 172254, serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964.  
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De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis către Primăria Municipiului Lugoj – Direcția Economică – Serviciul 
Impozite și Taxe prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39873896351, Adresa nr. 1022/30.03.2020 prin care a 
comunicat următoarele: 
• Urmare analizei cererii de plată nr. 15805/20.02.2020, lichidatorul judiciar respinge la plată suma solicitată de 3.483 
lei. Prezenta reprezintă măsură a lichidatorului judiciar, aceasta fiind publicată în BPI nr. 4711/09.03.2020 și poate fi 
contestată conform disp. art. 75 alin. (3) coroborat cu disp. art. 59 alin. (5) - (6) din Legea nr. 85/2014. 
• Lichidatorul judiciar solicită Primăriei Lugoj recalcularea impozitelor datorate de către debitor, având în vedere 
aspectele anterior menționate. 
Prin Contestația nr. 839/11.03.2020 lichidatorul judiciar a solicitat diminuarea cuantumului impozitului datorat la suma 
de 700 lei, reprezentând impozitele datorate pentru cele două bunuri mobile rămase în averea debitorului și expuse pe 
piață în vederea valorificării coform regulamentului aprobat de adunarea creditorilor: Autovehicul Mercedes Benz 
Sprinter, Serie M: 50340052, nr. înmatriculare TM 56 AMR, serie șasiu WDB9036121R260205 - impozit calculat în 
cuantum de 350 lei; Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 413 CDI – frigorifică, SerieM: 247052; nr. înmatriculare TM 
14 BRG, serie șasiu WDB9046121R138726 - impozit calculat în cuantum de 350 lei.  
În conformitate cu dispozițiile judecătorului-sindic din cadul Încheierii de ședință publică din data de 12.03.2020, 
lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei prin adresa nr. 1109/09.04.2020, prin care a depus dovezile de 
comunicare a adreselor către Primăria Municipiului Lugoj, extrasul BPI al raportului de activitate prin care a prezentat 
măsura lichidatorului judiciar de respingere parțială a cererii de plată, dovada comunicării contestației 839/11.03.2020.  
Menționăm faptul că, lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Dispoziția privind soluționarea contestației înregistrată 
cu nr. 27227/12.03.2020 emisă de Primăria Municipiului Lugoj, prin care s-a respins contestația nr. 27227/12.03.2020 
formulată de Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL 
împotriva Deciziei de impunere nr. 14645/19.02.2020. Lichidatorul judiciar urmează să formuleze contestație împotriva 
Dispoziției privind soluționarea contestației înregistrată cu nr. 27227/12.03.2020. 
VII. Referitor la sumele avansate de lichidator judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment a 
debitorului Burg Infailibil SRL. Sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor din cadrul procedurii 
de faliment a debitorului sunt în cuantum de 1.538,03 lei, din care sume nerestituite lichidatorului judiciar - 81,03 lei, 
astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor Nr. factură Data factură 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 SC Mol Romania P.P. SRL 135 04.12.2018 140.00 lei alimentare combustibil  
2 C.N. Poșta Română SA DIV00000851 08.01.2019 7.30 lei transmitere somație către Vra Meat Prod Lugoj SRL 

3 
C.N. Poșta Română SA 

DIV00015811 27.03.2019 
7.80 lei 

transmitere documente la Primăria Municipiului 
Lugoj 

4 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 257 17.05.2019 

240.00 lei alimentare combustibil 

5 SC Socar Petroleum SA 0207-00438 06.05.2019 280.03 lei alimentare combustibil 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00025407 22.05.2019 6.52 lei transmitere somație către Curuțiu Gh. I. 

7 
C.N. Poșta Română SA 

DIV00028039 06.06.2019 
12.00 lei 

transmitere cerere de chemare în judecată la 
Judecătoria Lugoj 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00031018 25.06.2019 12.60 lei transmitere documente 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00042983 09.09.2019 9.40 lei transmitere plângere penală către IPJ Timiș 

10 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 106 10.10.2019 

240.01 lei alimentare combustibil 

11 SC Mol Romania P.P. SRL 176 20.11.2019 289.00 lei alimentare combustibil 
12 C.N. Poșta Română SA DIV00011968 20.11.2019 9.40 lei transmitere documente 
13 C.N. Poșta Română SA DIV00014437 22.11.2019 12.00 lei transmitere notificare 
14 C.N. Poșta Română SA DIV00014431 22.11.2019 7.52 lei transmitere documente 
15 SC Mol Romania P.P. SRL 217 06.12.2019 189.01 lei alimentare combustibil 
16 C.N. Poșta Română SA DIV00061334 13.12.2019 7.30 lei transmitere documente 
17 C.N. Poșta Română SA DIV00011430 02.03.2020 10.70 lei transmitere documente 
18 C.N. Poșta Română SA DIV00002894 11.03.2020 7.10 lei transmitere documente 
19 C.N. Poșta Română SA DIV00003395 31.03.2020 10.70 lei transmitere documente 
27 C.N. Poșta Română SA DIV00003995 29.04.2020 7.32 lei transmitere documente 
28 C.N. Poșta Română SA DIV00003994 29.04.2020 7.32 lei transmitere documente 
29 C.N. Poșta Română SA MAN00008697 12.05.2020 25.00 lei taxă judiciară de timbru 

  
Total sume avansate de către lichidatorul 

judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
 1,538.03 lei   

VIII. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii faliment a debitoarei SC Burg Infailibil SRL, valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului și 
soluționarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor cu privire la recuperarea bunurilor și disponibilităților bănești din 
averea debitorului. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


