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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1870 din data de 24.06.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4321/30/2019; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 

Deteșan Daniela. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 

instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: Gălescu Mitra Mirela I.I., cod de identificare fiscală: 27156703; Sediul social: Sat Rusca, Comuna 

Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului F11/310/2010. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Administrator 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 Gălescu Mitra Mirela I.I., 

conform Sentinţei nr. 65/JS din 04.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 20/115/2020 de către Tribunalul Caraş-Severin, 

Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport întocmit în condiţiile art. 92  alin. 

(1) din Legea 85/2014 privind debitorul Gălescu Mitra Mirela I.I, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014  

privind debitorul Gălescu Mitra Mirela I.I. 

Număr dosar 20/115/2020; Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: Gălescu Mitra Mirela I.I.. 

1. Date generale 

Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului Timiș, obţinând 

informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, structura acţionariatului, administatorii statutari şi obiectul 

principal de activitate. 

Astfel, GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , a fost înfiinţată în anul 2010, atribuindu-se 

codul unic de înregistrare 27156703 şi numărul de ordine în registrul comerţului F11/310/2020. 

Sediul social al debitoarei: Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Județ Caraş-Severin.  

Conform certificatului constatator nr. 994352/09.06.2020 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

întreprinderea individuală prezintă următoarele date: 

a fost înființată de GALESCU MITRA MIRELA, titular întreprindere individuală; 

SEDIU PROFESIONAL 

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 4332 din data 11.12.2006 

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 11.12.2006. 

Durata sediului:nelimitat. 

CAPITAL SOCIAL 

Nu există înregistrări. 

ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE 

Nu există înregistrări. 

ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE 

GALESCU MITRA MIRELA 

Calitate: titular întreprindere individuala 

Cetăţenie: română 

Stare civilă: casatorit 

Data şi locul naşterii: 20.07.1975, CARANSEBEŞ, CS 

Sex: feminin 

PARTICIPARE SOŢIE/SOŢ LA ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE 

Nu există înregistrări. 

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ) 

Nu există înregistrări. 

ASOCIAT, reprezentant al deţinatorilor în comun de părţi sociale (PERSOANĂ FIZICĂ) 

Nu există înregistrări. 

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE) 

Nu există înregistrări. 

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE) 

Nu există înregistrări. 

Activitatea principală 

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

-Activităţi secundare 

Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
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0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 

0146 - Creşterea porcinelor 

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii 

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri 

şi pieţe 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

5610 - Restaurante 

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

-SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU 

Denumire: PUNCT DE LUCRU 

Adresă: Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 83A, Judet Caraş-Severin 

Act sediu: Contract de comodat, din data 16.03.2011 

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 16.03.2011. 

Data expirării dovezii de sediu: 15.03.2015. 

Durata sediului: 3 ani 11 luni 27 zile. 

-SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 

Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 27501 din 01.11.2017, debitoarea desfăşară următoarele activități în afara sediului 

social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):  

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri 

şi pieţe 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

-La sediul social din Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin, debitoarea are autorizate 

următoarele activităţi:  

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

5610 - Restaurante 

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

-La sediul secundar din Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 83A, Judet Caraş-Severin 

debitoarea are autorizate următoarele activităţi: : 

4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii 

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

0146 - Creşterea porcinelor 

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. 

2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 

Ulterior desemnării în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, prin 

Sentința civilă nr. 65/JS din data de 04.06.2020, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II - a, în dosarul nr. 

20/115/2020, s-au întreprins demersurile necesare în vederea respectării obligaţiilor instituite de prevederile art. 58 din 

Legea nr. 85/2014.  

Astfel, în temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la 

comunicarea notificării de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului GĂLESCU MITRA 

MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ către debitor, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire. 

Totodată, debitorul a fost notificat cu privire la obligaţia de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile 

şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi a valorii acestora, precum şi a datelor de 

identificare a cocontractanţilor astfel cum prevede art. 84 alin. (3) din Legea 85/2014. 

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, i s-a solicitat debitorului să pună la dispoziția  

administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 

- toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, în 

vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea tuturor actelor procedurale instituite de 

Legea 85/2014; 

- lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute 

în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu precizarea că sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de 

către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie, pe langă ridicarea dreptului de administrare, aplicarea amenzii 

prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea 85/2014 de către judecătorul sindic. 

Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență a fost comunicată prin poștă cu scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire următorilor creditori: 
Nr. Destinatar Adresa 

1 

GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

- debitoare  

2 GĂLESCU M. M. 
 

3 Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Timiș Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, jud. Timiș  

4 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 
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5 Primăria Teregova Strada Principală 358, Teregova 327390, Judet Caraş-Severin 

6 Primăria Caransebeș Piața Revoluției nr. 1, Caransebeș 325400, Judet Caraş-Severin 

7 D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin Mun. Resita, str. Domanului, nr. 2, jud. Caras-Severin 

8 CEC BANK București, Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3 

De asemenea, administratorul judiciar a procedat la notificarea titularului întreprinderii individuale, dna Gălescu Mitra 

Mirela. 

Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9224 din 10.06.2020 

precum şi în cotidianul Național din data de 10.06.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 

85/2014. 

Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Municipiului Caransebeș, informații privind situația bunurilor mobile și 

imobile din patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 1753 din 16.06.2020, 

precum și Primăriei Teregova prin intermediul adresei nr. 1752 din 16.06.2020, comunicate prin poștă cu confirmare de 

primire. 

Primăria Municipiului Caransebeș nu a răspuns subscrisei pană la data prezentului raport. 

Prin intermediul adresei nr. 5048 din 19.06.2020, Primăria Teregova a comunicat subscrisei faptul că debitoarea 

GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  figurează cu următoarele bunuri mobile și imobile 

în evidența fiscală: 

-BUNURI MOBILE: 

-MERECEDES BENZ, SERIE MOTOR 00262457, SERIE ȘASIU: WDB9700151K773023, cu o valoare impozabilă 

de 19,530 lei. 

-BUNURI IMOBILE: 

-CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ, cu o valoare impozabilă de 3,000 lei, impusă la data de 31.12.2010, înscrisă în CF nr. 

30470. 

3. Situaţia financiară a debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a transmiterii notificării de deschidere a procedurii generale de 

insolvență la sediul social al debitoarei, reprezentantul debitoarei nu a înțeles să formuleze un răspuns solicitării 

administratorului judiciar, sau să procedeze la predarea documentelor financiar-contabile aferente activității economice 

desfășurate de către debitoarea GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. 

Avand în vedere faptul că debitoarea este titulara unei întreprinderi individuale, suntem în imposibilitatea de a analiza 

situația financiară pe baza datelor publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 26.01.2019. 

Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ figurează ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, având codul de înregistrare in 

scopuri de TVA RO 27156703. Înregistrarea în scopuri de TVA este valabilă începând din data de 01.12.2011. 

De asemenea, administratorul judiciar va proceda la solicitarea datelor referitoare la situația financiară a debitoarei către 

AJFP Caraș-Severin. 

4. Concluzii finale 

Având în vedere următoarele considerente: 

-debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 

reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 

-din analiza preliminară a activității debitorului aferentă datelor obținute pană la data prezentului raport, rezultă că 

debitorul GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ nu are o structură economico – financiară 

care să-i permită continuarea activității. 

-debitorul GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ se încadrează în criteriile prevăzute la 

art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 

 actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar 

 administratorul social nu poate fi găsit; 

cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, APROBAREA concluziilor prezentului raport şi 

INTRAREA ÎN FALIMENT PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. a, b) din Legea nr. 

85/2014. 

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


