
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 1744 din data de 12.06.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1212/96/2019; Tribunal Harghita, Secţia a II-a Civilă.; Judecător sindic: Vâga 

Sonia 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Miercurea Ciuc, Str. Szasz, nr. 6, cod 530132, jud. Harghita. 

3.1. Debitor: SC Pemicam Trans SRL, cod de identificare fiscală: 29531167; Sediul social: loc. Miercurea Ciuc, str. 

Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita; Număr de ordine în registrul comerţului J19/9/2012. 

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 lichidator judiciar al debitorului SC Pemicam Trans SRL, 

conform Hotărârii nr. 1829/19.12.2019 pronunțată în dosarul nr. 1212/96/2019 de către Tribunalul Harghita, Secţia a II 

- a Civilă,  în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului 

de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

privind debitorul SC Pemicam Trans SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Pemicam Trans SRL 

Număr dosar 1212/96/2019, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă  

Judecător sindic Vâga Sonia 

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

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Pemicam Trans SRL 

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

Lichidatorul judiciar a întocmit și depus la dosarul cauzei următoarele rapoarte de activitate: 

- 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 PEMICAM TRANS SRL nr. 1619/03.06.2020 a 

fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 8929 din 04.06.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-SC-PEMICAM-TRANS-SRL.pdf. 

2. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum 

de 1.417,07 lei, recuperate integral la data prezentului raport. 

Menționăm faptul că la data prezentului raport de activitate lichidatorul judiciar a recuperat integral suma avansată 

pentru cheltuielile de procedură din fondurile existente în averea debitoarei. 

3. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 

Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 

din data de 14.02.2020 este de 4.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului SC 

Pemicam Trans SRL. 

Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – INTEGRAL (4.000 lei + 760 lei TVA = 4.760 

lei). 

4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și asociații Moraru M. și Moraru P., prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data 

de 14.02.2020, ora 12:00.  

Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 511/14.02.2020, lichidatorul judiciar a identificat următoarele bunuri în 

averea debitoarei: 

- DRUJBĂ DEBITARE PRODUSE METALICE (defectă); 

- DOCUMENTE CONTABILE; 

- ACT CONSTITUTIV; 

- ȘTAMPILE SOCIETATE, conform proces verbal de predare – primire nr. 512 din 14.02.2020. 

Conform disp. art. 93 și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, inventarul bunurilor debitoarei se va face și după 

obținerea situațiilor scrise privind bunurile din averea debitoarei. În cazul în care lichidatorul judiciar nu identifică 

niciun bun, inventarul se încheie pe baza comunicărilor scrise transmise de autoritățile relevante.  

5. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  

Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor cu următoarea ordine de zi: 

(1).Prezentarea suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 

debitorului. 

(2).Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea introducerii cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 

administratorilor debitoarei dl. Moraru P. și dna Moraru M., respectiv mandatarea persoanei care să introducă 

cererea.  

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 6039 din 02.04.2020 și pe site-ul lichidatorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Convocator-AGC-pentru-05.05.2020.pdf. 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Convocator-AGC-pentru-05.05.2020.pdf


Lichidatorul judiciar a întocmit și depus la dosarul cauzei Suplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care 

au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC PEMICAM TRANS SRL nr. 1080 din 06.04.2020 publicat în BPI 

nr. 6172 din 07.04.2020.  

Conform Procesului verbal nr. 1336 din 05.05.2020, Adunarea Generală a Creditorilor a solicitat prorogarea discuției la 

o dată ulterioară, ținând cont de starea de urgență instituită la nivel național. 

Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar și publicat în BPI nr. 

7014 din 06.05.2020. 

Astfel, lichidatorul judiciar a reconvocat Adunarea Generală a Creditorilor cu aceeași ordine de zi pentru data de 

09.07.2020. Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 8842 din 03.06.2020 și pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Convocator-AGC-pentru-

03.06.2020.pdf. 

6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

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

procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Pemicam Trans SRL, desfășurarea Adunării Generale a 

Creditorilor în vederea exprimării unei opinii cu privire la oportunitatea formulării cererii de antrenare a răspunderii 

administratorilor societari Moraru M. și Moraru P.  în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014, precum și pentru 

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.  

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Convocator-AGC-pentru-03.06.2020.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Convocator-AGC-pentru-03.06.2020.pdf

