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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1385 din data de 12.05.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2677/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 

3.1. Debitor: SC Contracom Media SRL, cod de identificare fiscală: 23891280, Sediul social: Oradea, strada 

Bumbacului, nr. 45, bloc RL 53, ap. 10, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/1306/2008. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

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 administrator judiciar al debitorului SC Contracom Media SRL, 

conform Încheierii nr. 124/2020 din 19.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 2677/111/2019 de către Tribunalul Bihor, 

Secţia a II - a Civilă, în temeiul disp. art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă nr. 85/2014, comunică: Raport de activitate privind debitorul SC Contracom Media SRL, în anexă, în număr 

de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 

Raport de activitate întocmit în temeiul disp. art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă nr. 85/2014, privind debitorul SC Contracom Media SRL 

Număr dosar 2677/111/2019; Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Contracom Media 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 Contracom Media SRL nr. 1110/09.04.2020 a fost 

depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6275/09.04.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-activitate-SC-Contracom-Media-SRL.pdf. 

2. Referitor la dispoziţiile art. 146 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea notificării de intrare a debitorului în procedura de faliment în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă nr. 3819/25.02.2020, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-impotriva-

debitorului-SC-Contracom-Media-SRL.pdf, precum şi în cotidianul Național din data de 25.02.2020, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014,  

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Bihor notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Contracom Media 

SRL nr. 738/03.03.2020, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  

În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă de creanță, următoarele declaraţii de creanţă:  

I. Grupa creanțelor BUGETARE: 

Conform 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.Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410100, jud. Bihor, având cod fiscal 

4230487, a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului SC CONTRACOM MEDIA SRL cu suma de 

1.649,00 lei, reprezentând obligații fiscale către bugetul local, născute după data deschiderii procedurii generale de 

insolvență, datorate de către societatea debitoare, conform extras dosar fiscal (Rol) emis la data de 01.04.2020. 

În temeiul disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererilor de 

admitere a creanțelor născute în cursul procedurii de insolvență împotriva debitorului. Raportul de verificare a 

creanțelor a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 6423/14.04.2020. 

Tabelul suplimentar de creanțe a fost depus la dosarul cauzei, s-a afișat pe site-ul subscrisei la link-ul http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Tabel-suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-SC-Contracom-Media-

SRL.pdf, și a fost publicat în BPI nr. 6411/14.04.2020. 

Având în vedere faptul că împotriva tabelului suplimentar al creanțelor nu au fost înregistrate contestaţii, lichidatorul 

judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei SC 

Contracom Media SRL nr. 1383-12.05.2020. 

Tabelului definitiv consolidat de creanţe a fost depus la dosarul cauzei, afişat pe site-ul lichidatorului judiciar şi trimis 

spre publicare în BPI prin intermediul cererii nr. 1384-12.05.2020. 

3. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

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

de 171,23 lei. 

4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 

procedurii de faliment a debitorului SC Contracom Media SRL, soluționarea cererii de antrenare a răspunderii 
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administratorii societății CIOTIR C. G., RUGAN M., ARDELEAN A. D. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) c) și d) din 

Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 

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


