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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1138 Din data de 14.04.2020 

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 art. 146 și art. 5 pct. 70) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de analiză a 

creanţelor formulate împotriva averii debitorului SC Contracom Media SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport de analiză a creanţelor formulate împotriva averii debitorului SC Contracom Media SRL 

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

Temei juridic în temeiul art. 146 și art. 5 pct. 70) din Legea nr. 85/2014  

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Contracom Media SRL. 

Prin Sentința nr. 124/2020 din data de 19.02.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 2677/111/2019, s-a 

dispus intrarea în procedura simplificată de faliment a debitoarei SC CONTRACOM MEDIA SRL cu sediul în Oradea, 

strada Bumbacului, nr. 45, bloc RL 53, ap. 10, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1306/2008, 

CUI 23891280. 

În temeiul art. 38 și art. 145 alin. (1) lit. A, b din Legea nr. 85/2014, s-a dispus începerea procedurii de faliment a 

debitorului SC Contracom Media SRL, respectiv este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 

Consultant Insolvență SPRL. 

Prin Sentința nr. 124/2020 din data de 19.02.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 2677/111/2019, au fost 

fixate următoarele termene: 

− Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii – 06.04.2020; 

− Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, depunerea și comunicarea tabelului suplimentar al 

creanțelor – 17.04.2020; 

− Termenul limită pentru afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor – 13.05.2020; 

Termenul de judecată în cauză pentru data de 10.06.2020. 

Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 146 din Legea nr. 85/2014, respectiv "Vor fi 

supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii 

procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul 

de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după deschiderea procedurii"  şi a efectuat următoarele 

activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 

− a comunicat debitorului SC Contracom Media SRL la sediul din Oradea, strada Bumbacului, nr. 45, bloc RL 53, ap. 

10, jud. Bihor, notificarea nr. 734/03.03.2020 privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire;  

− lichidatorul judiciar a comunicat creditorului D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bihor prin scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire notificarea privind deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Contracom Media 

SRL nr. 736/03.03.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

Notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Contracom Media SRL a fost publicată 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 



2 

 

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. 

Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Legea nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 

timbre, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei de timbru judiciar. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 

legal. 

Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea în Tabelul suplimentar de creanţe întocmit împotriva averii 

debitorului SC CONTRACOM MEDIA SRL a creanţei creditorului Primăria Municipiului Oradea în cuantum de 

1.649,00 lei, conform disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 

Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 

notificării potențialilor creditori ai debitorului SC CONTRACOM MEDIA SRL, publicând notificarea de intrare în 

procedura simplificată de faliment în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Național, în conformitate cu disp. 

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

Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 

potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 

creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 

momentul înscrierii lor la masa credală.”  

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


